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PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL 

 

KORMÁNYABLAK FŐOSZTÁLY 

 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 1. 

 

Ügytípus:   Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiállítása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

 személyazonosság igazolására alkalmas okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 

kártyaformátumú vezetői engedély) 

 lakcímbejelentést a jogszabályban előírt adattartamú 

bejelentő lapon kell teljesíteni 

 a bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére 

kötelezettnek, és a jogszabályban meghatározott 

esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

írnia. Szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, 

ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító 

erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, 

amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az 

esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt 

kell a járási hivatalnak benyújtani 

Első lakcímigazolvány kiállításához szükséges további 

okmányok: 

 bevándorlási engedély 

 letelepedett jogállást igazoló okmány 

 menekültkénti elismerésről szóló határozat 

 oltalmazottkénti elismerésről szóló határozat 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetékmentes. 

 

Alapvető eljárási szabályok: A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. 

Lakcímigazolvány kiadása első alkalommal hivatalból 

történik: 

 magyar állampolgárságú újszülött esetében a születés 

helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személy esetében (Budapest Főváros 

Kormányhivatala) 

 a honosított polgár esetében (Budapest Főváros 

Kormányhivatala) 

 letelepedett jogállású személy esetében (lakóhely 

szerint illetékes járási hivatal) 

 oltalmazott jogállású személy esetében (lakóhely 

szerint illetékes járási hivatal) 

 menekült jogállású személy esetében (lakóhely 

szerint illetékes járási hivatal) 

 külföldi letelepedési nyilatkozattal összefüggő lakcím 

ügyben annál a járási hivatalnál, amelynél az eljárást 

az ügyfél megindítja, a konzuli tisztviselőnél 

megindított eljárásban az érintett polgár lakó- vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalná 

 magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban 

nem szerepel – a magyar állampolgárság 

nyilatkozattal történő megszerzésével, valamint a 

magyar állampolgárság fennállásának igazolásával 

összefüggésben, az állampolgársági ügyekben eljáró 

szervnél 
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 magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban 

nem szerepel – és amennyiben a külföldön történt 

születését, házasságkötését, vagy bejegyzett élettársi 

kapcsolatát a hazai anyakönyvezést végző hatóság 

anyakönyvezte, a hazai anyakönyvezést végző 

hatóságnál 

 külföldön élő magyar állampolgár esetében – ha a 

nyilvántartásban nem szerepel – és amennyiben kéri 

a nyilvántartásba vételét, nyilvántartásba vételét 

követően az eljáró járási hivatalnál, vagy konzuli 

tisztviselőnél előterjesztett kérelem esetén a 

nyilvántartást kezelő szervnél 

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselő 

vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása 

kérelmezhető: 

 a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél, illetve a lakóhely 

szerint illetékes járási hivatalnál 

 magyarországi letelepedés szándékával külföldről 

hazatérő magyar állampolgár esetében a leendő 

lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál 

 a fentitől eltérő esetben a külföldön élő magyar 

állampolgár bármely járási hivatalnál, a hivatásos 

konzuli tisztviselőnél vagy a nyilvántartást kezelő 

szervnél terjesztheti elő kérelmét. 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező 

választása szerint: 

 a jegyzőnél, vagy a járási hivatalnál 

 a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva 

Speciális esetek az elkészült lakcímigazolvány átvételében   

 az újszülött lakcímigazolványa az 

anyakönyvvezetőnél, vagy a járási hivatalnál vehető 

át, 

 a honosított polgárnak a polgármester adja át, 

amennyiben előtte teszi le az állampolgársági esküt; 

 a külföldi lakcímmel rendelkező honosított polgárnak a 

külképviselet vezetője adja át, amennyiben előtte teszi 

le az állampolgársági esküt; 

 a magyarországi lakóhellyel rendelkező honosított 

polgár a magyarországi lakóhelye szerint 

illetékes járási hivatalban veheti át, amennyiben a 

http://nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
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külképviselet vezetője előtt teszi le az állampolgársági 

esküt; 

 a külföldön élő magyar állampolgár a külképviseleten 

veheti át. 

 a magyar állampolgárnak az állampolgársági 

ügyekben eljáró szerv, illetve a hazai anyakönyvezést 

végző hatóság adja át vagy kézbesíti 

 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal 

átvehető a kormányablakban. 

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. 

Az ügyek intézését segítő  
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útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Elektronikus ügyintézés:  

A lakcímbejelentést nem lehet elektronikus úton 

előterjeszteni. 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

 

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 

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az 

egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 

szabályairól legyen 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 

okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó 

polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három 

munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének 

címét a járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából 

bejelenteni.  A lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy 

tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesíthető. 

Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál és a 

központi szervnél teljesíthető.. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Kérelem a szülő(k) / törvényes képviselő(k) adatainak 

feltüntetése (módosítása, törlése) iránt 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Vezetői engedély cseréje új kategória megszerzése miatt 

  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában vagy kormányablaknál valamint a 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
http://nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc
http://nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

KEKKH Központi Okmányirodánál  

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok: 

 személyazonosság igazolására alkalmas érvényes 

okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél) 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a 

személyazonosító jelet tartalmazó hatósági 

igazolvány”lakcímkártya”), ilyen okmánnyal nem 

rendelkező külföldi állampolgár esetén az 

idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási 

jogot igazoló okmány (tartózkodási engedély) 

Ügyintézéshez csatolandó okmányok: 

 egészségi alkalmassági vélemény 

 előző vezetői engedély 

 vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését 

tanúsító igazolás 

  

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetéke 4000 forint. 

1500 forint amennyiben a kérelmező: 

 az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte 

 az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői 

engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb 

időtartam 

  

Alapvető eljárási szabályok: Vezetői engedélyt az a személy kaphat, 

 aki megfelel: 

o az egészségi 

o a pályaalkalmassági 

o a képzési és vizsgáztatási előírásoknak 

o a megszerzett vezetési jogosultsági kategória 

tekintetében az életkori és jártassági 
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feltételeknek 

 akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország 

területén van 

 aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül 

járművezetésre alkalmatlannak 

Az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót tölt be: 

 igazolja a vezetési jogosultságot 

 alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön 

 

A vezetői engedély állampolgárság igazolására nem 

alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem 

használható. 

Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható: 

 az EGT tagállamaiban 

 a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez 

csatlakozott országokban 

 bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai 

Köztársaságban 

Külföldi utazást megelőzően célszerű az adott ország 

magyarországi külképviselete útján beszerezni a szükséges 

információkat a vezetői engedély tekintetében. 

Érvényességi idő: 

 a vezetési jogosultság igazolására:  az okmány 

hátoldalán a "11": rovatban szerepel az adott 

kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság  

érvényessége lejáratának időpontja a 2013. január 

19-ét megelőzően kiállított okmányok esetében 

év.hónap.nap, a 2013. január 19-én vagy azt 

követően kiállított okmányok esetében nap.hónap.év 

dátum formátumban 

 a személyazonosság igazolására: az első oldalon a 

"4.b)": rovatban szerepel az okmány lejáratának 

időpontja 

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetői 

engedélyük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval 

rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt három 

alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal, 
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majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg. 

Vezetési jogosultság jegyzőkönyvvel: 

 

Az érvényes magyar vezetői engedély elvesztése, 

eltulajdonítása, megsemmisülése esetén, Magyarország 

területén, járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a 

külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló 

jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának keltétől számított 

legfeljebb 30 napig.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Vezetői engedély személyesen kérelmezhető: 

bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában  

vagy kormányablaknál  

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint: 

 az okmányirodábanvagy a kormányablaknál 

 postai úton  

A vezetői engedély postai úton kizárólag abban az 

esetben vehető át, ha a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg a cserélni kívánt vezetői engedély az 

okmányirodában (kormányablaknál) leadásra került. 

Amennyiben a kérelmező a cserélni kívánt vezetői 

engedélyt az új okmány elkészültéig visszakéri, úgy az új 

vezetői engedélyt kizárólag az okmányirodában vagy a 

kormányablaknál veheti át. 

A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az 

esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást. 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői 

engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek 

megléte megállapítható, és minden szükséges dokumentum 

rendelkezésre áll), az ügyintézési határidő 8 nap.Amennyiben 

a tényállás nem teljes körűen tisztázott, úgy az ügyintézési 

határidő 21 nap. 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 

elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az 

okmányirodába érkezésének napjáról. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének 

bejegyzése nem kérelmezhető elektronikusan. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

 

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 hó 8. napján Bécsben 

aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési 

Egyezmény 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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- 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 kiadásáról és 

visszavonásáról 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 

hatósági eljárásban 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 

-  

A jogszabályok megtalálhatók 

a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlan: 

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási 

hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre 

közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. 

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,  

 akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a 

járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban 

meghatározott ideig 

 akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, 

annak időtartamára, 

 akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a 

hatóság jogerős határozatával elrendelte, annak 

időtartama alatt, 

 akit a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett, 

 akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési 

http://www.magyarorszag.hu/
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előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a 

közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen 

visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől 

kezdődően a visszavonást követően elkezdett 

utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az 

engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő 

beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása 

napjától számított hat hónapig, 

 akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel 

rendelkező hatóság az egészségi alkalmatlanságát 

állapította meg, az egészségi alkalmasság 

igazolásáig. 

Akinek a vezetői engedélyét eltulajdonították, megsemmisült 

vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a 

tudomására jutásától számított három munkanapon 

belül bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában, kormányablaknál vagy külföldön a 

külképviseletnél bejelenteni. 

A vezetői engedély eltulajdonítása miatt a bejelentési 

kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. 

Az elveszettnek vélt, de a későbbiekben megtalált vezetői 

engedélyről a megtalálástól számított három munkanapon 

belül értesíteni kell bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál 

működő okmányirodát vagy kormányablakot, illetve 

külképviseletet. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Vezetői engedély egészségi alkalmasság lejárta miatti 

csere 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában  

vagy kormányablaknál  

(Előtte fel kell keresnie a háziorvost az egészségi 

alkalmassági vizsgálat elvégzése érdekében.) 

http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
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Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok: 

 személyazonosság igazolására alkalmas érvényes 

okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél) 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány (”lakcímkártya”), 

ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár 

esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, 

tartózkodási jogot igazoló okmány (tartózkodási 

engedély 

Ügyintézéshez csatolandó okmányok: 

 egészségi alkalmassági vélemény 

 előző vezetői engedély 

 vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését 

tanúsító igazolás 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetéke 4000 forint. 

1500 forint amennyiben a kérelmező: 

 az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte 

 az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői 

engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb 

időtartam  

Alapvető eljárási szabályok: Vezetői engedélyt az a személy kaphat, 

 aki megfelel: 

o az egészségi 

o a pályaalkalmassági 

o a képzési és vizsgáztatási előírásoknak 

o a megszerzett vezetési jogosultsági kategória 

tekintetében az életkori és jártassági 

feltételeknek 

 akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország 
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területén van 

 aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül 

járművezetésre alkalmatlannak 

Az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót tölt be: 

 igazolja a vezetési jogosultságot 

 alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön 

A vezetői engedély állampolgárság igazolására nem 

alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem 

használható. 

Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható: 

 az EGT tagállamaiban 

 a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez 

csatlakozott országokban 

 bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai 

Köztársaságban 

Külföldi utazást megelőzően célszerű az adott ország 

magyarországi külképviselete útján beszerezni a szükséges 

információkat a vezetői engedély tekintetében. 

Érvényességi idő: 

 a vezetési jogosultság igazolására:  az okmány 

hátoldalán a "11": rovatban szerepel az adott 

kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság 

érvényessége lejáratának időpontja , a 2013. január 

19-ét megelőzően kiállított okmányok esetében 

év.hónap.nap, a 2013. január 19-én vagy azt 

követően kiállított okmányok esetében nap.hónap.év 

dátum formátumban 

 a személyazonosság igazolására: az első oldalon a 

"4.b)": rovatban szerepel az okmány lejáratának 

időpontja 

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetői 

engedélyük érvényességének 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. 
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Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Vezetői engedély személyesen kérelmezhető: 

bármely bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában  

vagy kormányablaknál  

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint: 

 az okmányirodábanvagy a kormányablaknál 

 postai úton * 

A vezetői engedély postai úton kizárólag abban az esetben 

vehető át, ha a kérelem benyújtásával egyidejűleg a cserélni 

kívánt vezetői engedély az okmányirodában 

(kormányablaknál) leadásra került. Amennyiben a kérelmező 

a cserélni kívánt vezetői engedélyt az új okmány elkészültéig 

visszakéri, úgy az új vezetői engedélyt kizárólag az 

okmányirodában vagy a kormányablaknál veheti át. 

 

A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az 

esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást. 

 

Ügyfélfogadási ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

 

 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
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Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői 

engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek 

megléte megállapítható, és minden szükséges dokumentum 

rendelkezésre áll), az ügyintézési határidő 8 nap.Amennyiben 

a tényállás nem teljes körűen tisztázott, úgy az ügyintézési 

határidő 21 nap. 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 

elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az 

okmányirodába érkezésének napjáról. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

 

Vezetői engedély egészségi alkalmasság lejárta miatti 

cseréje elektronikusan nem kérelmezhető. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

 

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 hó 8. 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 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti 

közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 

hatósági eljárásban 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 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlan: 

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási 

hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre 

közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. 

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,  

 akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a 

járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban 

meghatározott ideig 

 akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, 

annak időtartamára, 

 akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a 

hatóság jogerős határozatával elrendelte, annak 

időtartama alatt, 

 akit a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett, 

 akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési 

előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a 

közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen 

visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől 

kezdődően a visszavonást követően elkezdett 

utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az 

engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő 

beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása 

napjától számított hat hónapig, 

 akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel 

rendelkező hatóság az egészségi alkalmatlanságát 

állapította meg, az egészségi alkalmasság 
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igazolásáig. 

Akinek a vezetői engedélyét eltulajdonították, megsemmisült 

vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a 

tudomására jutásától számított három munkanapon 

belül bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában, kormányablaknál vagy külföldön a 

külképviseletnél bejelenteni. 

A vezetői engedély eltulajdonítása miatt a bejelentési 

kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. 

Az elveszettnek vélt, de a későbbiekben megtalált vezetői 

engedélyről a megtalálástól számított három munkanapon 

belül értesíteni kell bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál 

működő okmányirodát vagy kormányablakot, illetve 

külképviseletet. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Vezetői engedély első kiadás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

 bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában  

vagy kormányablaknál 

  

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ügyintézéskor bemutatandó okmányok: 

 személyazonosság igazolására alkalmas érvényes 

okmány 

http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

(személyazonosító igazolvány, útlevél) 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a 

személyazonosító jelet tartalmazó hatósági 

igazolvány”lakcímkártya”), ilyen okmánnyal nem 

rendelkező külföldi állampolgár esetén az 

idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási 

jogot igazoló okmány (tartózkodási engedély) 

Ügyintézéshez csatolandó okmányok: 

 egészségi alkalmassági vélemény * 

* A vezetői engedély kiállításához az egészségi alkalmassági 

vélemény a rajta legközelebbi vizsgálat időpontjaként 

feltüntetett dátumig használható fel. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal 

illetékmentes. 

Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása alatt azt 

az eljárást kell érteni, amikor olyan személy részére kerül 

kiállításra vezetői engedély, akinek korábban még soha nem 

volt sem magyar, sem külföldi vezetői engedélye. 

Alapvető eljárási szabályok: Vezetői engedélyt az a személy kaphat, 

 aki megfelel: 

o az egészségi 

o a pályaalkalmassági 

o a képzési és vizsgáztatási előírásoknak 

o a megszerzett vezetési jogosultsági kategória 

tekintetében az életkori és jártassági 

feltételeknek 

 akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország 

területén van 

 aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül 

járművezetésre alkalmatlannak 

Az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót tölt be: 

 igazolja a vezetési jogosultságot 

 alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön 

A vezetői engedély állampolgárság igazolására nem 

alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem 

használható. 
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Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható: 

 az EGT tagállamaiban 

 a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez 

csatlakozott országokban 

 bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai 

Köztársaságban 

Külföldi utazást megelőzően célszerű az adott ország 

magyarországi külképviselete útján beszerezni a szükséges 

információkat a vezetői engedély tekintetében. 

Érvényességi idő: 

 a vezetési jogosultság igazolására: az okmány 

hátoldalán a "11" rovatban szerepel az adott 

kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság 

érvényessége lejáratának időpontja, a 2013. január 

19-ét megelőzően kiállított okmányok esetében 

év.hónap.nap, a 2013. január 19-én vagy azt 

követően kiállított okmányok esetében nap.hónap.év 

dátum formátumban 

 a személyazonosság igazolására: az okmány első 

fényképes oldalán a "4.b)" rovatban szerepel az 

okmány lejáratának időpontja 

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetői 

engedélyük érvényességének 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. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Vezetői engedély személyesen kérelmezhető: 

 bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában  

vagy kormányablaknál 

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint: 

 az okmányirodában vagy a kormányablaknál 

 postai úton 

A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az 

esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást. 

http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
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Ügyfélfogadási ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői 

engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek 

megléte megállapítható, és minden szükséges dokumentum 

rendelkezésre áll),az ügyintézési határidő 8 nap. Amennyiben 

a tényállás nem teljes körűen tisztázott, úgy az ügyintézési 

határidő 21 nap. 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 

elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az 

okmányirodába érkezésének napjáról. 
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Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

 

A vezetői engedély első alkalommal történő kiváltására 

elektronikusan nincs lehetőség. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 hó 8. 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 kiadásáról és visszavonásáról 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 

hatósági eljárásban 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 

 A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlan: 

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási 

hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre 

közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlan:  

 akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a 

járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban 

meghatározott ideig 

 akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, 

annak időtartamára 

 akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a 

hatóság jogerős határozatával elrendelte, annak 

időtartama alatt 

 akit a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett 

 akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési 

előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a 

közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen 

visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől 

kezdődően a visszavonást követően elkezdett 

utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az 

engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő 

beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása 

napjától számított hat hónapig 

 akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel 

rendelkező hatóság az egészségi alkalmatlanságát 

állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig 

Akinek a vezetői engedélyét eltulajdonították, Akinek a 

vezetői engedélyét eltulajdonították, megsemmisült vagy 

elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a 

tudomására jutásától számított három munkanapon 

belül bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában, kormányablaknál vagy külföldön a 

külképviseletnél bejelenteni. 

A vezetői engedély eltulajdonítása miatt a bejelentési 

kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. 

Az elveszettnek vélt, de a későbbiekben megtalált vezetői 

engedélyről a megtalálástól számított három munkanapon 

belül értesíteni kell bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál 

működő okmányirodát vagy kormányablakot, illetve 

külképviseletet. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
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Ügytípus Vezetői engedély pótlása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

 bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában  

vagy kormányablaknál 

  

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok: 

 személyazonosság igazolására alkalmas érvényes 

okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél) 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány (”lakcímkártya”), 

ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár 

esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, 

tartózkodási jogot igazoló okmány (tartózkodási 

engedély) 

Ügyintézéshez csatolandó okmányok: 

 a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a 

rendőrségi feljelentés, elvesztése, vagy 

megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyv 

 elvesztés vagy megsemmisülés esetén a vezetői 

engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító 

igazolás* 

* Postai készpénzátutalási megbízással (csekk) történő 

befizetés esetén a csekk feladóvevénye, az okmányiroda 

vagy kormányablak ügyfélszolgálatán bankkártyával történő 

befizetés esetén pedig a befizetést igazoló bizonylat. 

Vezetői engedély pótlására irányuló eljárás során egészségi 

alkalmassági vélemény csatolása az alábbi esetekben 

http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
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szükséges: 

 ha a pótoltatni kívánt vezetői engedély kategória 

érvényességi ideje már lejárt, vagy 

 ha a pótoltatni kívánt vezetői engedély „C1”, „C”, 

„C1+E”, „C+E”, „D1”, „D”, „D1+E”, „D+E” és a „TR 

(trolibusz)” kategóriák bármelyikére 1. csoportú 

egészségi alkalmassági vélemény alapján volt 

érvényesítve, és az engedély jogosultja az említett 

kategóriákba tartozó járműveket továbbra is vezetni 

kívánja. Ebben az esetben a vezetői engedély pótlása 

iránti kérelem benyújtásakor 2. csoportú egészségi 

alkalmassági vélemény szükséges. 

Amennyiben a pótoltatni kívánt vezetői engedély megfelelő 

egészségi alkalmassági csoportú kategória érvényességi 

ideje még nem járt le, úgy nem szükséges az egészségi 

alkalmassági vélemény becsatolása. Ebben az esetben az 

újonnan kiállításra kerülő vezetői engedély érvényessége 

megegyező lesz az elveszett/eltulajdonított vezetői engedély 

érvényességével. Amennyiben a pótlásra irányuló eljárás 

során az egészségi alkalmassági véleményt becsatolják, a 

vezetői engedély az egészségi alkalmassági véleményben 

feltüntetett alkalmassági időpontig lesz érvényes. 

  

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A vezetői engedély eltulajdonítás miatti pótlása illetékmentes. 

Elvesztés vagy megsemmisülés miatti pótlás esetén az 

eljárás illetéke 4000 forint, illetve 

1500 forint amennyiben a kérelmező: 

 az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte 

 az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői 

engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb 

időtartam 

  

Alapvető eljárási szabályok: Vezetői engedélyt az a személy kaphat, 

 aki megfelel: 

o az egészségi 

o a pályaalkalmassági 

o a képzési és vizsgáztatási előírásoknak 

o a megszerzett vezetési jogosultsági kategória 

tekintetében az életkori és jártassági 
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feltételeknek 

 akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország 

területén van 

 aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül 

járművezetésre alkalmatlannak 

 Az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót 

tölt be: 

 igazolja a vezetési jogosultságot 

 alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön 

A vezetői engedély állampolgárság igazolására nem 

alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem 

használható. 

Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható: 

 az EGT tagállamaiban 

 a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez 

csatlakozott országokban 

 bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai 

Köztársaságban 

Külföldi utazást megelőzően célszerű az adott ország 

magyarországi külképviselete útján beszerezni a szükséges 

információkat a vezetői engedély tekintetében. 

Érvényességi idő: 

 a vezetési jogosultság igazolására:  az okmány 

hátoldalán a "11": rovatban szerepel az adott 

kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság  

érvényessége lejáratának időpontja a 2013. január 

19-ét megelőzően kiállított okmányok esetében 

év.hónap.nap, a 2013. január 19-én vagy azt 

követően kiállított okmányok esetében nap.hónap.év 

dátum formátumban 

 a személyazonosság igazolására: az okmány első 

fényképes oldalán a "4.b)": rovatban szerepel az 

okmány lejáratának időpontja 

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetői 

engedélyük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval 

rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt három 

alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal, 
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majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg. 

Vezetési jogosultság jegyzőkönyvvel: 

Az érvényes magyar vezetői engedély eltulajdonítása esetén 

a rendőrségi feljelentés, elvesztése vagy megsemmisülése 

esetén a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről 

szóló jegyzőkönyv Magyarország területén, járművezetési 

jogosultság igazolására alkalmas a feljelentés vagy a 

jegyzőkönyv kiállításának keltétől számított legfeljebb 30 

napig.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Vezetői engedély személyesen kérelmezhető: 

 bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában  

vagy kormányablaknál 

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint: 

 az okmányirodában vagy a kormányablaknál 

 postai úton 

A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az 

esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást. 

 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
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Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői 

engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek 

megléte megállapítható, és minden szükséges dokumentum 

rendelkezésre áll), az ügyintézési határidő 8 

nap. Amennyiben a tényállás nem teljes körűen tisztázott, 

úgy az ügyintézési határidő 21 nap. 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 

elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az 

okmányirodába érkezésének napjáról. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Vezetői engedély pótlása elektronikusan is kérelmezhető. 

A vezetői engedély pótlására az ügyfélkapuval rendelkező 

ügyfeleknek az alábbi lépések szerint van lehetőségük: 

1. lépés 

A www.magyarorszag.hu portál jobb felső sarkában található 

"Belépés" funkcióra kattintva jelentkezzen be az 

Ügyfélkapuján (felhasználói neve és jelszava megadásával) 

2. lépés 

Kattintson az "Ügyintézés" menüpontra, majd a megjelenő 

menüsorban az "internetes okmányiroda" almenüpontra, 

3. lépés 

A megjelenő szolgáltatások közül válassza ki az 

"Okmányirodai ügyindítás" -t. 

4. lépés 

A megjelenő ügycsoportok közül válassza ki a "Vezetői 

engedély ügyek"-et és haladjon "Tovább". 

5. lépés 

Jelölje be a "Vezetői engedély pótlása" ügytípust, majd lépjen 

"Tovább". 

https://gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=mohu&target=https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/tarhely/beerkezett
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6. lépés 

Jelölje be a megyék listájából választható megfelelő megyét, 

majd kattintson a "Tovább (lehetséges okmányirodák 

listájához)" funkcióra 

7. lépés 

Az "illetékes szervezetek listája" felületen a "Szervezet 

adatai"-t jelölje be, majd az 

"Okmányiroda kiválasztás" gombra kattintson. 

8. lépés 

A megjelenő elektronikus adatlapot töltse ki, majd az "Ügy 

indítás" gombra kattintva fejezheti be az ügyintézést. 

9. lépés 

A Központi Rendszer visszaigazolást küld az 

Ügyfélkapujához tartozó e-mail címére az ügy azonosítójáról 

(ügyszámról), az eljárás költségéről, a fizetés módjáról 

továbbá az eljárási költség befizetésének határidejéről. 

10. lépés 

Az eljárási illetéket készpénz-átutalási megbízás vagy banki 

átutalás útján kell megfizetnie. 

Amennyiben Ön az eljárási költséget készpénz-átutalási 

megbízás útján kívánja megfizetni, úgy a készpénz-átutalási 

megbízás "Befizető azonosító" mezőjébe az ügyszámot kell 

beírnia, amennyiben pedig a banki átutalással történő fizetést 

választja, úgy a banki átutalás "Közlemény" rovatába az XR 

eljárási költségadatok megadása oldalán szereplő "Kincstári 

ügyazonosítót" kell feltüntetnie. 

A fizetési kötelezettségét a fenti értesítés vételét követő 3 

napon belül kell teljesítenie. A befizetést követően a befizetés 

tényét és a befizetésre vonatkozó adatokat a rendszerben 

rögzítenie kell, melyet az ügyfélkapuján történő 

bejelentkezést követően az "Ügyintézés" menüpont alatt az 

"internetes okmányiroda" almenüpont után az "Ügykezelés" 

szolgáltatás indításával tehet meg. A rendszer megjeleníti az 

elindított ügyeinek listáját, kiválasztva az adott ügyet az "Ügy 

általános adatai" bejelölésével az "Ügy megtekintése" 

funkcióra kattintson, majd az "Eljárási költségek megadása" 

oldalt töltse ki. 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 
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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 hó 8. 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 kiadásáról és visszavonásáról 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 

hatósági eljárásban 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 

 

 jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlan: 

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási 

hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre 

közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. 

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlan:  

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlan:  

 akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban 

meghatározott ideig 

 akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, 

annak időtartamára 

 akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a 

hatóság jogerős határozatával elrendelte, annak 

időtartama alatt 

 akit a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett 

 akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési 

előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a 

közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen 

visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől 

kezdődően a visszavonást követően elkezdett 

utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az 

engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő 

beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása 

napjától számított hat hónapig 

 akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel 

rendelkező hatóság az egészségi alkalmatlanságát 

állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig 

Akinek a vezetői engedélyét eltulajdonították, megsemmisült 

vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a 

tudomására jutásától számított három munkanapon 

belül bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában, kormányablaknál vagy külföldön a 

külképviseletnél bejelenteni. 

A vezetői engedély eltulajdonítása miatt a bejelentési 

kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. 

Az elveszettnek vélt, de a későbbiekben megtalált vezetői 

engedélyről a megtalálástól számított három munkanapon 

belül értesíteni kell bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál 

működő okmányirodát vagy kormányablakot, illetve 

külképviseletet. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Lakcímigazolvány csere bejelentett lakóhely változása 

miatt 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

 személyazonosság igazolására alkalmas okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 

kártyaformátumú vezetői engedély) 

 lakcímbejelentést a jogszabályban előírt adattartamú 

bejelentő lapon kell teljesíteni 

 A bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére 

kötelezettnek és a jogszabályban meghatározott 

esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell 

írnia. Szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, 

ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító 

erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, 

amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az 

esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt 

kell a járási hivatalnak benyújtani. 

(Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely 

szerint illetékes jegyzőtől, valamint a járási hivatalnál.) 

 előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni 

Eljárási illeték (igazgatási A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetékmentes.  
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szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

Alapvető eljárási szabályok: A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. 

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: 

 az abba bejegyzett adatok megváltoztak 

 megrongálódott 

 elveszett, eltulajdonították 

 hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím 

a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel 

szerepel vagy azt nem a kiállításra jogosult szerv 

állította ki 

 megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság 

a polgár meghaltJogosult 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 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A lakcímbejelentés és a lakcímigazolvány cseréje 

kérelmezhető: 

 a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél, illetve a lakóhely 

szerint illetékes járási hivatalnál.. 

Lakcímbejelentés 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 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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(törvényes képviselője) teljesíti 

 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 bejelentését a 

szállásadónak minősülő személy (képviselője) is 

megteheti 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező 

választása szerint: 

 a jegyzőnél vagy járási hivatalnál 

 lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva 

 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal 

átvehető a kormányablakban/okmányirodában. 

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Elektronikus ügyintézés:  

A lakóhely megváltozását nem lehet elektronikus úton 

bejelenteni. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

legyen 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 

okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó 

polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három 

munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének 

címét a járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából 

bejelenteni.  A lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy 

tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesíthető. 

Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál és a 

központi szervnél teljesíthető. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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Ügytípus:  Lakcímigazolvány csere bejelentett tartózkodási hely 

változása miatt 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

 személyazonosság igazolására alkalmas okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 

kártyaformátumú vezetői engedély) 

 lakcímbejelentést a jogszabályban előírt adattartamú 

bejelentő lapon kell teljesíteni 

 A bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére 

kötelezettnek és a jogszabályban meghatározott 

esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell 

írnia. Szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, 

ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító 

erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, 

amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az 

esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt 

kell a járási hivatalnak benyújtani. 

 

 (Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely 
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szerint illetékes jegyzőtől vagy bármely kormányablakban, 

okmányirodában.) 

 előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetékmentes.  

 

Alapvető eljárási szabályok: A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. 

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: 

 az abba bejegyzett adatok megváltoztak 

 megrongálódott 

 elveszett, eltulajdonították 

 hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím 

a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel 

szerepel vagy azt nem a kiállításra jogosult szerv 

állította ki 

 megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság 

 a polgár meghalt 

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 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A lakcímbejelentés és a lakcímigazolvány cseréje 

kérelmezhető: 

 a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél, illetve a lakóhely 

szerint illetékes járási hivatalnál. 

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselő 

vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő, az alábbi esetek 

kivételével:  

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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 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 

 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 bejelentését a 

szállásadónak minősülő személy (képviselője) is 

megteheti 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező 

választása szerint: 

 a jegyzőnél vagy járási hivatalnál 

 lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal 

átvehető az okmányirodában. 

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Elektronikus ügyintézés:  

A tartózkodási hely megváltozását nem lehet elektronikus 

úton bejelenteni. Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

legyen 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 

okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó 

polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három 

munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének 

címét a járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából 

bejelenteni.  A lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy 

tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesíthető. 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál és a 

központi szervnél teljesíthető. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

Ügytípus:  Lakcímigazolvány pótlás elvesztés, eltulajdonítás, 

megsemmisülés és megrongálódás miatt 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 a lakcím szerint illetékes jegyzőnél, illetve a lakcím 

szerint illetékes járási hivatalnál 

 bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező 

külföldön élő magyar állampolgár Budapest Főváros 

Kormányhivatalánál vagy a külképviseleten 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

 személyazonosság igazolására alkalmas okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 

kártyaformátumú vezetői engedély) 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 A lakcímigazolvány kiállítására irányuló 

eljárás illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. 

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: 

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: 

 az abba bejegyzett adatok megváltoztak 

 megrongálódott 

 elveszett, eltulajdonították 

 hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel 

szerepel vagy azt nem a kiállításra jogosult szerv 

állította ki 

 megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság 

 a polgár meghalt 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Lakcímigazolvány pótlása kérelmezhető: 

 a lakcím szerint illetékes jegyzőnél, illetve a lakcím 

szerint illetékes járási hivatalnál 

 bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező 

külföldön élő magyar állampolgár Budapest Főváros 

Kormányhivatalánál vagy a külképviseleten 

 

A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy 

meghatalmazott útján terjeszthető elő. 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező 

választása szerint: 

 a jegyzőnél vagy a járási hivatalnál 

 a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva 

 a külföldön élő magyar állampolgár a külképviseleten 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal 

átvehető az okmányirodában. 

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

legyen 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 

okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó 

polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három 

munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének 

címét a járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából 

bejelenteni.  A lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy 

tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesíthető. 

Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál és a 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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központi szervnél teljesíthető. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

Ügytípus:  Nemzetközi vezetői engedély kiállítása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

 személyesen bármely járási (fővárosi kerületi) 

hivatalnál működő okmányirodában  

vagy kormányablaknál 

 az okmány igénylése előkészíthető elektronikus 

úton, Ügyfélkapun keresztül 

 Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok: 

 személyazonosság igazolására alkalmas érvényes 

okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél) 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány (”lakcímkártya”), 

ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár 

esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, 

tartózkodási jogot igazoló okmány (tartózkodási 

engedély) 

 amennyiben az ügyben meghatalmazott jár el, a 

képviseleti jogosultságát igazoló meghatalmazás 

eredeti példánya 

Ügyintézéshez csatolandó okmányok: 

 2 db fotó (arcképmás, igazolványkép) 

 igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító 

igazolás* 

  

http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
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Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás díja 2300 forint. 

Alapvető eljárási szabályok: Nemzetközi vezetői engedélyt az a személy kaphat, 

 aki rendelkezik érvényes magyar vagy a 

Magyarországon vezetési jogosultság igazolására 

alkalmas, Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez 

csatlakozott ország hatósága által kiállított külföldi 

vezető engedéllyel és kérelmezi annak kiadását 

Külföldre utazás előtt célszerű az illetékes ország 

külképviseletének megkeresése a magyar vezetői 

engedéllyel, illetve az az alapján kiállítandó nemzetközi 

vezetői engedéllyel történő vezetés tárgyában. 

 Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság 

alapján az érvényes magyar vezetői engedély 

valamely külföldi államban járművezetésre nem 

jogosít, akkor nemzetközi vezetői engedély 

szükséges. 

 A nemzetközi vezetői engedély csak a kiállítása 

alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedéllyel együtt 

érvényes. 

 A vezetői engedély külföldön vezetési jogosultság 

igazolására alkalmas azokban az országokban, ahol a 

magyar vezetői engedélyt elismerik, 

személyazonosság igazolására belföldön, nemzeti 

szabályaink szerint alkalmas. 

 A magyar vezetői engedélyt vezetési jogosultság 

igazolására elismerik az EGT tagállamaiban, a Bécsi 

Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott 

országokban, továbbá bilaterális egyezmény alapján 

Japánban és a Koreai Köztársaságban. 

 B kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély 

a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését 

követően állítható ki. 

 A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje 

a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői 

engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi 

idővel azonos, de legfeljebb a nemzetközi vezetői 

engedély kiállításának napjától számított három év. 

 A nemzeti kategóriára ("K", "T", "M", "TR", "V") 

valamint az „AM” „A korlátozott” és „A2” nemzetközi 

kategóriára nemzetközi vezetői engedély nem 

érvényesíthető. 
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Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Nemzetközi vezetői engedély személyesen kérelmezhető: 

 személyesen bármely járási (fővárosi kerületi) 

hivatalnál működő okmányirodában  

vagy kormányablaknál 

 az okmány igénylése előkészíthető elektronikus 

úton, Ügyfélkapun keresztül 

 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A nemzetközi vezetői engedélyt a kérelem beadása után 

azonnal kiállítják az okmányirodában (kormányablaknál). 

http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
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Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Nemzetközi vezetői engedély kiállítása elektronikusan csak 

előkészíthető, teljes elektronikus ügyintézésre nincs 

lehetőség. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 hó 8. 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 kiadásáról és visszavonásáról 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 

hatósági eljárásban 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 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlan: 

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási 

hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre 

közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlan:  

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre 

alkalmatlan:  

 akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a 

járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban 

meghatározott ideig 

 akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, 

annak időtartamára 

 akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a 

hatóság jogerős határozatával elrendelte, annak 

időtartama alatt 

 akit a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett 

 akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési 

előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a 

közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen 

visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől 

kezdődően a visszavonást követően elkezdett 

utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az 

engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő 

beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása 

napjától számított hat hónapig 

 akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel 

rendelkező hatóság az egészségi alkalmatlanságát 

állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig 

Akinek a vezetői engedélyét eltulajdonították, megsemmisült 

vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a 

tudomására jutásától számított három munkanapon 

belül bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 

okmányirodában, kormányablaknál vagy külföldön a 

külképviseletnél bejelenteni. 

A vezetői engedély eltulajdonítása miatt a bejelentési 

kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. 

Az elveszettnek vélt, de a későbbiekben megtalált vezetői 

engedélyről a megtalálástól számított három munkanapon 

belül értesíteni kell bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál 

működő okmányirodát vagy kormányablakot, illetve 

külképviseletet. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 
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A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Személyazonosító igazolvány pótlása elvesztés, 

eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

Állandó személyazonosító igazolvány kiadása személyesen 

kérelmezhető: 

 bármely járási hivatalnál 

 Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 

 a nyilvántartást kezelő szervnél 

 a konzuli tisztviselőnél. 

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is 

előterjesztheti a kérelmet 

 a személyes megjelenésben egészségügyi okból 

akadályozott. 

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására 

irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél 

terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el. 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ügyintézéskor be kell mutatni: 

 a személyazonosságot igazoló érvényes, vagy egy 

éven belül lejárt okmányt 

Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik, vagy 

adataiban változás következett be: 

 bemutathatja születési anyakönyvi kivonatát és a 

névviselés megállapítására alkalmas házassági 

anyakönyvi kivonatát (ha az ügyfél az anyakönyvi 

kivonatot nem mutatja be, akkor az eljáró hatóság 

hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető 
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megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése 

érdekében, ha a születést és a házasságkötést 

Magyarországon anyakönyvezték), 

 a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a 

letelepedett jogállású kérelmező esetében 

a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy 

oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a 

letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá 

a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt, 

A személyes megjelenésben egészségügyi okból 

akadályozott ügyfél esetén  az eljáró meghatalmazottnak be 

kell mutatnia 

 a kezelőorvos által kiállított igazolást, 

 a meghatalmazást, 

 saját személyazonosságát igazoló érvényes 

okmányát. 

Kiskorú ügyfél esetén, a helyette eljáró törvényes 

képviselőjének be kell mutatnia  

 a saját személyazonosító igazolványát, vagy a 

személyazonosságát igazoló más érvényes okmányt 

(útlevél, kártyaformátumú vezető engedély), 

 ha személyesen csak az egyik szülő jár el, akkor a 

másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői 

felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős 

határozatot 

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt 

álló kérelmező esetében  a törvényes képviselőnek be kell 

mutatnia: 

 a törvényes képviseletet igazoló jogerős 

gyámhatósági határozatot, 

 a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló 

okmányt. 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás 

illetékmentes eljárás. 

 

Alapvető eljárási szabályok: Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, 

megsemmisült, megrongálódott vagy elvesztette, köteles azt 

legkésőbb a tudomására jutásától számított három 
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munkanapon belül bármely járási hivatalnál, a Budapest 

Főváros Kormányhivatalánál vagy külföldön a 

külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány 

elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése elektronikus 

úton is bejelenthető. 

Az új állandó személyazonosító igazolvány érvényességének 

időtartama, ha a jogosult 

 a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától 

számított 3 évet követő születési idejének napja, de 

legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő 

időtartam, 

 a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem 

töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő 

születési idejének napja, 

 a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 

évet követő születési idejének napja 

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő 

lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a 

személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-

án jár le. 

A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású 

személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő nélküli 

érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolvány 

kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű 

személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz. 

A letelepedett jogállású személy állandó személyazonosító 

igazolványát a letelepedési engedélyébe, ideiglenes 

letelepedési engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe, 

illetve EK letelepedési engedélyébe bejegyzett érvényességi 

idővel megegyező érvényességgel kell kiadni. 

Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró 

hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem rendelkezik 

érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolvánnyal. Ha a magyar állampolgár első 

személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor, az 

eljáró hatóság a jogosult vagy törvényes képviselője 

kérelmére állítja ki ideiglenes személyazonosító igazolványt. 

Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól 

számított 30 nap. Az állandó személyazonosító igazolvány 

kiadásáig az ideiglenes személyazonosító igazolvány 
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ismételten kiadható. 

Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító igazolvány 

abban az esetben is, ha a jogosult állandó személyazonosító 

igazolványt kapott. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A személyazonosító igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, 

megsemmisülését, megrongálódását be kell jelenteni, ami 

megtehető: 

 bármely járási hivatalnál, 

 Budapest Főváros Kormányhivatalánál , 

 külföldön a külképviseletnél 

 rendőrségnél (eltulajdonítás esetén feljelentéssel). 

A személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, 

megsemmisülése elektronikus úton is bejelenthető a Hivatal 

honlapján a Webes Ügysegéd alkalmazásával. A bejelentés 

teljesítéséhez ügyfélkapu regisztráció szükséges. 

Állandó személyazonosító igazolvány kiadása személyesen 

kérelmezhető: 

 bármely járási hivatalnál 

 Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 

 a nyilvántartást kezelő szervnél 

 a konzuli tisztviselőnél. 

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is 

előterjesztheti a kérelmet 

 a személyes megjelenésben egészségügyi okból 

akadályozott. 

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására 

irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél 

terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el. 

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint: 

 a járási hivatalban, Budapest Főváros 

Kormányhivatalánál – a nála előterjesztett kérelem 

esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél, 

 postai úton. 
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Csak a járási hivatalban, Budapest Főváros 

Kormányhivatalánál, illetve – a nála előterjesztett kérelem 

esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél vehető át a kész 

okmány, ha 

 ideiglenes személyazonosító igazolványt adtak ki az 

eljárásban, 

 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 

kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság 

rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott– 8 

nap, egyéb esetekben 20 nap. 
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Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 

elkészült igazolvány postára adásának, illetve az 

okmányirodába érkezésének napjáról. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

 

Jelenleg az alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe az új 

okmánnyal: 

Ügyfélkapu-regisztráció otthonról, kényelmesen: Az új 

igazolvánnyal otthonról, 

a www.ugyfelkapu.gov.hu oldalon is létre lehet hozni 

Ügyfélkapu fiókot. A regisztrációhoz csak az okmány 

számára és az egyszer használható, az okmánnyal 

együtt megkapott regisztrációs kódra van szükség. Az 

Ügyfélkapuval ezt követően számos ügyet 

elektronikus úton, személyes hivatali megjelenés 

nélkül is el lehet intézni. 

Személyazonosító igazolvány érvényességének 

ellenőrzése gyorsan, biztonságosan: Az új 

személyazonosító igazolvány érvényességét az 

interneten, a Webes 

Ügysegéd (www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) használat

ával bármikor, bárhonnan ellenőrizni lehet. 

Gyorsabb, kényelmesebb határátlépés: Az új 

igazolvány úti okmány funkciója kényelmesebbé teszi 

az Európán belüli utazásokat, ugyanis minden olyan 

határátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni, 

vagy más államközi egyezmények által szabályozott, 

tehát pl. zsilipkapus beléptető rendszerek üzemelnek. 

A zsilipkapus rendszerek használata az utazók 

kényelmét, a gyors határátlépést, valamint a 

várakozási idő rövidítését szolgálja. 

Belső rendészeti felhasználás: Az új okmány egyes 

rendészeti feladatokat (pl. közúti ellenőrzés) is 

egyszerűbbé tesz. Az igazoltatást végző rendőr egy 

speciális, minősített mobilalkalmazással beolvashatja 

az igazolványt és lekérdezheti a nyilvántartásból az 

ahhoz tartozó információkat, ezzel hitelesítve az 

igazolványon olvasható adatokat. Ezzel a hatósági 

személyazonosítás egyszerűbbé válik.. 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

Az ügytípushoz kapcsolódó - 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe 

https://ugyfelkapu.gov.hu/
https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/
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jogszabályok jegyzéke: lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról 

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről 

- 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 

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 

okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Az alábbi országokba lehet utazni állandó személyazonosító 

igazolvánnyal:   

 Albánia * 

 Ausztria 

 Belgium 

 Bulgária 

 Ciprus 

 Csehország 

 Dánia 

 Egyesült Királyság 

 Észtország 

 Finnország 

 Franciaország 

 Görögország 

 Hollandia 

 Horvátország 

 Írország 

 Lengyelország 

 Lettország 

 Litvánia 

 Luxemburg 

 Málta 

 Németország 

 Olaszország 

 Portugália 

 Románia 

 Spanyolország 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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 Svédország 

 Szlovákia 

 Szlovénia 

 Izland 

 Norvégia 

 Liechtenstein 

 Svájc 

 Andorra 

 Bosznia-Hercegovina 

 Macedónia 

 Montenegró 

 Szerbia 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Parkolási igazolvány kiállítása iránti kérelem 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

Parkolási igazolvány kiadására, meghosszabbítására, 

cseréjére, pótlására irányuló kérelem benyújtható: 

 bármely járási hivatalban, kormányablakban, 

okmányirodában 

 elektronikusan az ügyfélkapun keresztül intézhető az 

igazolvány pótlása, és előkészíthető az igazolvány 

kiváltása illetve cseréje 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Parkolási igazolvány ügyintézéshez szükséges okmányok: 

 személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya 

formátumú vezetői engedély) 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/parkolasi#eugyi
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 a jogosultságot igazoló szakvélemény vagy 

szakhatósági állásfoglalás 

 egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha 

o az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja 

be, vagy 

o a kérelmet a települési önkormányzat 

jegyzőjénél terjeszti elő 

(Okmányirodai/kormányablak ügyintézéskor megtörténik az 

arcképmás felvétele.) 

 

A régi igazolvány leadás szükséges:  

 megrongálódás miatti csere esetén 

 meghosszabbítás miatti csere esetén 

 adatváltozás miatti csere esetén 

 téves bejegyzést tartalmazó igazolvány hivatalból 

történő cseréje esetén, vagy 

 ha az igazolvány érvénytelenné vált 

A kérelmet az ügyfél saját kezűleg írja alá  

Abban az esetben is saját kezűleg írja alá, ha helyette 

meghatalmazottja jár el. Ha írásképtelen, akkor az aláírás 

céljára szolgáló rovatban "írásképtelen" bejegyzés kerül 

feltüntetésre.  

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 A parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem 

illetékmentes.  

Alapvető eljárási szabályok: Parkolási igazolványra jogosult: 

 közlekedőképességében súlyosan akadályozott 

 a látási fogyatékos 

 az értelmi fogyatékos 

 az autista 

 a mozgásszervi fogyatékos 

 a vak vagy gyengén látó 

A jogosultságot szakvéleménnyel vagy szakhatósági 

állásfoglalással kell igazolni. 

A parkolási igazolvány érvényességi ideje (időbeli hatálya) 

 5 év, ha a szakvélemény szerint a mozgásában 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/parkolasi#gyik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/parkolasi#gyik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/parkolasi#gyik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/parkolasi#gyik
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korlátozott személy állapota végleges.  

Az érvényességi idő leteltével az igazolvány további 5 évvel 

újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható. 

 3 év, ha a szakvélemény szerint a jogosult állapota 

nem végleges.  

A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány időbeli 

hatálya újabb 3 éves időtartamra meghosszabbítható. 

 Amennyiben a szakvélemény a következő 

felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve 

az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél 

rövidebb időtartamot határoz meg, akkor az 

igazolvány időbeli hatálya megegyezik a 

szakvélemény érvényességének időtartamával.  

A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány időbeli 

hatálya a szakvélemény érvényességének megfelelő 

időtartamra meghosszabbítható. 

Érvénytelen az igazolvány, ha  

 a jogosult meghalt 

 időbeli hatálya lejárt 

 a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó 

adatok megállapítására alkalmatlan 

 meghamisították 

 a visszavonása a nyilvántartásba bejegyezésre került 

 az elvesztés, eltulajdonítás, vagy megsemmisülés 

ténye a nyilvántartásba bejegyezésre került 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Parkolási igazolvány kiadására, meghosszabbítására, 

cseréjére, pótlására irányuló kérelem benyújtható: 

 bármely járási hivatalban, okmányirodában, 

kormányablakban 

 elektronikusan az ügyfélkapun keresztül intézhető az 

igazolvány pótlása, és előkészíthető az igazolvány 

kiváltása illetve cseréje 

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint: 

 a járási hivatalban, okmányirodában, 

kormányablakban 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/parkolasi#eugyi
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 postai úton  

Az át nem vett igazolványt - az átvételre való felhívást 

követően - a kiállítástól számított egy év elteltével 

megsemmisítik. 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési 

határideje – ide nem értve az esetlegesen szükséges 

szakértői vagy szakhatósági állásfoglalás kialakításának 

idejét - 15 nap. 

Sürgősségi eljárásra nincs mód. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

 

Teljes egészében elektronikusan intézhető: 
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formanyomtatványok  a parkolási igazolvány pótlása 

Elektronikusan előkészíthető: 

 a parkolási igazolvány igénylése 

 a parkolási igazolvány cseréje 

A teljes körű elektronikus ügyintézés lépései pótlásnál: 

1. lépés 

Jelentkezzen be Ügyfélkapuján felhasználói neve és jelszava 

megadásával. 

2. lépés 

Kattintson az "Elektronikusan intézhető ügyek" menüpontra, 

majd a megjelenő ügyek listájából válassza ki a 

"Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa" ügyet és 

kattintson a "Használom a szolgáltatást" gombra. 

3. lépés 

Jelölje be a "Parkolási igazolvány pótlása" ügytípust, majd 

lépjen "Tovább". 

4. lépés 

A megyék listáját tartalmazó felületen válassza ki a megyét, 

és kattintson az "Okmányiroda választása" gombra. 

5. lépés 

"Az illetékes szervezetek listája" felületen jelölje be a 

választott "Szervezet adatai"-t, majd kattintson a "Tovább 

(ügy adatlaphoz)" gombra. 

6. lépés 

Töltse ki a megjelenő elektronikus adatlapot, majd az "Ügy 

indítása" gombra kattintva fejezheti be az ügyintézést. 

7. lépés 

A Központi Rendszer visszaigazolást küld az 

Ügyfélkapujához tartozó e-mail címére az ügy azonosítójáról 

(ügyszámról), az eljárás költségéről, a fizetés módjáról, 

továbbá az eljárási költség befizetésének határidejéről. 

8. lépés 

Az eljárás díját a fenti értesítés vételét követő 3 napon belül 

kell befizetnie 

 készpénz-átutalási megbízással, vagy 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
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 banki átutalással 

Készpénz-átutalási megbízásnál a "Befizetőazonosító" 

mezőjébe az ügyszámot kell beírni. 

Banki átutalásnál a "Közlemény" rovatba a "Kincstári 

ügyazonosítót" kell feltüntetni, amely az XR eljárási költség 

tétel adatok megadása oldalon szerepel. 

 

9.lépés 

A befizetést követően a befizetés tényét és a befizetésre 

vonatkozó adatokat rögzítenie kell a Központi Rendszerben, 

az Ügyfélkapuján történő bejelentkezést követően. 

Kattintson a felső menüsorban az "Ügyintézés" gombra, majd 

az alatta megjelenő "internetes okmányiroda" almenüre, és 

indítsa el az "Ügykezelés" szolgáltatást. 

A rendszer megjeleníti az elindított ügyeinek listáját. Ezekből 

kiválasztva az adott ügyet az "Ügy általános adatai" 

bejelölésével az "Ügy megtekintése" funkcióra kattintson, 

majd töltse ki az "Eljárási költség tétel adatok" oldalt. 

A elektronikusan előkészítés lépései igénylés és csere 

esetén: 

1. lépés 

Jelentkezzen be Ügyfélkapuján felhasználói neve és jelszava 

megadásával. 

2. lépés 

Kattintson az "Elektronikusan intézhető ügyek" menüpontra, 

majd a megjelenő ügyek listájából válassza ki a 

"Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa" ügyet és 

kattintson a "Használom a szolgáltatást" gombra. 

3. lépés 

Jelölje be a "Parkolási igazolvány igénylése" vagy "Parkolási 

igazolvány cseréje" ügytípust, majd lépjen "Tovább". 

4. lépés 

A megyék listáját tartalmazó felületen válassza ki a megyét, 

és kattintson az "Okmányiroda választása" gombra. 

5. lépés 

"Az illetékes szervezetek listája" felületen jelölje be a 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
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választott "Szervezet adatai"-t, majd kattintson a "Tovább 

(ügy adatlaphoz)" gombra. 

6. lépés 

A megjelenő elektronikus adatlapot töltse ki, majd az "Ügy 

indítása" gombra kattintva fejezheti be az ügyintézés 

előkészítését. 

 

7. lépés 

Ezt követően a rendszer felajánlja az 

okmányirodai/kormányablak időpontfoglalás lehetőségét. Ha 

él vele, a rendszer visszaigazolást küld az e-mail címére a 2 

órás idősávon belül lefoglalt pontos időpontról. Ebben az 

időpontban várják Önt a hivatalban. . 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról 

- 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában 

korlátozott személy parkolási igazolványáról 

- 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról 

- 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 

- 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyosan 

mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről 

- 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb 

összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról 

- 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet a vakok személyi 

járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) 

Korm. határozat végrehajtásáról 
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- 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 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó 

szabályok 

 Használatkor az igazolványt a mozgásában 

korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött 

kell elhelyezni oly módon, hogy előlapja a hatályosság 

és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. 

 A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által 

biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása 

esetén élhet. 

 Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy 

felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni. 

 Az igazolvány nem adható át használatra jogosulatlan 

személynek. 

 Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány 

biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza 

kell vonni, és a visszavonástól számított egy évig 

részére új igazolvány nem állítható ki. 

 Eltulajdonítás, megsemmisülés vagy elvesztés tényét 

haladéktalanul be kell jelenti bármelyik 

okmányirodában. 

 Az adatváltozás tényét 15 napon belül be kell jelenteni 

az okmányirodában. 

 Az érvénytelenné vált, megrongálódott vagy egyéb 

okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le 

kell adni bármelyik okmányirodában. 

Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, 

hatályát, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-

felügyelő (eljáró szerv) jogosult ellenőrizni. 

Az eljáró szerv az igazolványt a helyszínen elveszi, ha az 

igazolvány érvénytelen, vagy megalapozott gyanú van arra, 

hogy az igazolvány hamis, meghamisították, vagy azzal más 

módon visszaéltek. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv 

tartalmáról, valamint a jogorvoslati lehetőségről az érintettet 

szóban is tájékoztatják. 

A szükséges intézkedések megtételét követően az eljáró 

szerv az elvett igazolványt, valamint az elvételről készült 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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jegyzőkönyv másolatát megküldi az igazolványt kiállító 

körzetközponti jegyzőnek. 

A parkolóhelyek rendeltetésszerű használatát ellenőrző más 

személy igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén értesíti 

az eljáró szervet. 

Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány 

biztosította kedvezményekkel, az igazolványt a 

körzetközponti jegyző visszavonja, és a visszavonástól 

számított egy évig a jogosult részére új igazolvány nem 

állítható ki. Ezt a tényt a körzetközponti jegyző a parkolási 

igazolvány nyilvántartásban feltünteti. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus: Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok változása 

miatt 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

 személyazonosság igazolására alkalmas okmány 
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(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 

kártyaformátumú vezetői engedély) 

 személyes adatok változását igazoló, illetve a 

névviselés megállapítására alkalmas anyakönyvi 

kivonat (születési, házassági anyakönyvi kivonat), 

amennyiben az ügyfél nem rendelkezik a hivatkozott 

okiratokkal, úgy azt, a jegyzőnek, vagy a járási 

hivatalnak kell hivatalból beszerezni 

 doktori cím viselésére jogosító okirat 

 az előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló 

eljárás illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. 

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: 

 az abba bejegyzett adatok megváltoztak 

 megrongálódott 

 elveszett, eltulajdonították 

 hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím 

a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel 

szerepel vagy azt nem a kiállításra jogosult szerv 

állította ki 

 megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság 

a polgár meghaltJogosult 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 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 a lakcím szerint illetékes jegyzőnél, illetve a lakcím 

szerint illetékes járási hivatalnál 

 bármely járási hivatalnál az alábbi esetben: 

o személyazonosító igazolvány egyidejű 

http://www.kekkh.gov.hu/hu/oik
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kiadásakor 

 külföldön élő magyar állampolgár az illetékes 

külképviseleti hatóságnál is kérelmezheti 

A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy 

meghatalmazott útján terjeszthető elő. 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal 

átvehető az okmányirodában. 

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Személyes adatok változása miatti lakcímigazolvány csere 

nem kérelmezhető elektronikus úton.  
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Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

legyen 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 

okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó 

polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három 

munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének 

címét a járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából 

bejelenteni.  A lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy 

tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesíthető. 

Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál és a 

központi szervnél teljesíthető. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Kérelem a szülő(k) / törvényes képviselő(k) adatainak 

feltüntetése (módosítása, törlése) iránt 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Személyazonosító igazolvány cseréje adatok változása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

 bármely járási hivatalnál 

 Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 

 a nyilvántartást kezelő szervnél 

 a konzuli tisztviselőnél. 

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
http://nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc
http://nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc
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előterjesztheti a kérelmet 

 a személyes megjelenésben egészségügyi okból 

akadályozott személy. 

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására 

irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél 

terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el. 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ügyintézéskor be kell mutatni: 

 a személyazonosságot igazoló érvényes, vagy egy 

éven belül lejárt okmányt 

Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik, vagy 

adataiban változás következett be: 

 bemutathatja születési anyakönyvi kivonatát és a 

névviselés megállapítására alkalmas házassági 

anyakönyvi kivonatát (ha az ügyfél az anyakönyvi 

kivonatot nem mutatja be, akkor az eljáró hatóság 

hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető 

megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése 

érdekében, ha a születést és a házasságkötést 

Magyarországon anyakönyvezték), 

 a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a 

letelepedett jogállású kérelmező esetében 

a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy 

oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a 

letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá 

a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt, 

A személyes megjelenésben egészségügyi okból 

akadályozott ügyfél esetén  az eljáró meghatalmazottnak be 

kell mutatnia 

 a kezelőorvos által kiállított igazolást, 
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 a meghatalmazást, 

 saját személyazonosságát igazoló érvényes 

okmányát. 

Kiskorú ügyfél esetén, a helyette eljáró törvényes 

képviselőjének be kell mutatnia  

 a saját személyazonosító igazolványát, vagy a 

személyazonosságát igazoló más érvényes okmányt 

(útlevél, kártyaformátumú vezető engedély), 

 ha személyesen csak az egyik szülő jár el, akkor a 

másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői 

felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős 

határozatot 

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt 

álló kérelmező esetében  a törvényes képviselőnek be kell 

mutatnia: 

 a törvényes képviseletet igazoló jogerős 

gyámhatósági határozatot, 

 a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló 

okmányt.,  

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 

eljárás illetékmentes eljárás 

Alapvető eljárási szabályok: Állandó személyazonosító igazolvány a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, 

 magyar állampolgárnak, 

 bevándorolt, letelepedett, menekült,vagy oltalmazott 

jogállású személynek adható. 

A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör 

tekintetében fontos változás, hogy 2016. január 1-jétől a 

külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak 

személyazonosító igazolvány igénylésére. 

Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását 

kérni az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá 

tartozó magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes 

útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel. 

Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány 
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kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az 

oltalmazott jogállású személy. 

A személyazonosító igazolványon szereplő adat 

megváltozásának nyilvántartásba vételét követő 30. naptól a 

személyazonosító igazolvány érvénytelen. A határidőt az 

adatváltozás bejegyzését követő naptól kell számítani. 

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének 

időtartama, ha a jogosult 

 a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától 

számított 3 évet követő születési idejének napja, de 

legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő 

időtartam, 

 a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem 

töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő 

születési idejének napja, 

 a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 

évet követő születési idejének napja. 

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő 

lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a 

személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-

án jár le. 

A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású 

személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő nélküli 

érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolvány 

kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű 

személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz. 

A letelepedett jogállású személy állandó személyazonosító 

igazolványát a letelepedési engedélyébe, ideiglenes 

letelepedési engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe, 

illetve EK letelepedési engedélyébe bejegyzett érvényességi 

idővel megegyező érvényességgel kell kiadni. 

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú igazolványuk 

érvényességének 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. 

Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró 

hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem rendelkezik 

érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolvánnyal. Ha a magyar állampolgár első 

személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor, az 
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eljáró hatóság a jogosult vagy törvényes képviselője 

kérelmére állítja ki ideiglenes személyazonosító igazolványt. 

Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól 

számított 30 nap. Az állandó személyazonosító igazolvány 

kiadásáig az ideiglenes személyazonosító igazolvány 

ismételten kiadható. 

Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító igazolvány 

abban az esetben is, ha a jogosult állandó személyazonosító 

igazolványt kapott. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen 

kérelmezhető: 

 bármely járási hivatalnál 

 Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 

 a nyilvántartást kezelő szervnél 

 a konzuli tisztviselőnél. 

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is 

előterjesztheti a kérelmet 

 a személyes megjelenésben egészségügyi okból 

akadályozott személy. 

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására 

irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél 

terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el. 

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint: 

 a járási hivatalban, Budapest Főváros 

Kormányhivatalánál, – a nála előterjesztett kérelem 

esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél 

 postai úton. 

A postai úton át nem vett okmányt  a kérelmező, annak 

törvényes képviselője vagy meghatalmazottja veheti át a 

kérelmező által az eljárás során a személyazonosító 

igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási 

hivatalban. 

Csak a járási hivatalban Budapest Főváros 

Kormányhivatalánál, illetve – a nála előterjesztett kérelem 

esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél vehető át a kész 
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okmány, ha 

 ideiglenes személyazonosító igazolványt adtak ki az 

eljárásban, vagy 

 a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában 

marad a korábbi, még érvényes állandó 

személyazonosító igazolványa. 

A konzuli tisztviselőnél kell átadni az állandó 

személyazonosító igazolványt, ha a kérelem benyújtását 

követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még 

érvényes állandó személyazonosító igazolványa. 

Ügyfélfogadási ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

 

 

 

 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 
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Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 

kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság 

rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott– 8 

nap, egyéb esetekben 20 nap. 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 

elkészült igazolvány postára adásának, illetve az 

okmányirodába érkezésének napjáról. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Magyarországon élő magyar állampolgárságú újszülött 

személyazonosító igazolvány igénylő lapja 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

Az ügytípushoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe 

lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról 

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről 

- 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 

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 

okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a 

www.magyarorszag.hu honlapon a 

jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Az alábbi országokba lehet utazni állandó személyazonosító 

igazolvánnyal:   

 Albánia * 

 Ausztria 

 Belgium 

 Bulgária 

http://nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet01.doc
http://nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet01.doc
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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 Ciprus 

 Csehország 

 Dánia 

 Egyesült Királyság 

 Észtország 

 Finnország 

 Franciaország 

 Görögország 

 Hollandia 

 Horvátország 

 Írország 

 Lengyelország 

 Lettország 

 Litvánia 

 Luxemburg 

 Málta 

 Németország 

 Olaszország 

 Portugália 

 Románia 

 Spanyolország 

 Svédország 

 Szlovákia 

 Szlovénia 

 Izland 

 Norvégia 

 Liechtenstein 

 Svájc 

 Andorra 

 Bosznia-Hercegovina 

 Macedónia 

 Montenegró 

 Szerbia 

A birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a 

törvényes képviselőt terhelik. 

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, 

megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, 

de legkésőbb a tudomására jutásától számított három 

munkanapon belül bármely járási hivatalnál vagy külföldön a 

külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány 

eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a 

rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. 

A megtalált személyazonosító igazolványról a megtalálástól 
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számított három munkanapon belül értesíteni kell bármely 

járási hivatalt, illetve külképviseletet. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Személyazonosító igazolvány első kiadás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen 

kérelmezhető: 

 bármely járási hivatalnál 

 Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 

 nyilvántartást kezelő szervnél 

 konzuli tisztviselőnél (2017.01.16. napjától) 

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is 

előterjesztheti a kérelmet 

 a személyes megjelenésben egészségügyi okból 

akadályozott személy. 

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására 

irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél 

terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el. 

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban 

a kérelmező személyes megjelenésre köteles. A kérelmező 

helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmező – a 

kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi 

állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen 

megjelenni. 

A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött 

állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő 

– személyes megjelenést mellőzve – kérelmezheti a születést 

anyakönyvező anyakönyvvezetőnél is. A kérelmet a születés 

anyakönyvi bejelentésére irányadó szabályok alapján az 

anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg kell továbbítani. 

A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját 

kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el 

Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél helyett törvényes képviselője 
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jár el. 

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében, ha 

személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez 

csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a 

közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli 

tisztviselő, a kijelölt kormányhivatal, a nyilvántartást kezelő 

szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által 

kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a 

személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló 

nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg 

szünetelését igazoló jogerős határozatot is. Cselekvőképtelen 

kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő 

személyazonosságát ellenőrizni kell. 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ügyintézéskor be kell mutatni: 

 a személyazonosságot igazoló érvényes, vagy egy 

éven belül lejárt okmányt 

Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik, vagy 

adataiban változás következett be: 

 bemutathatja születési anyakönyvi kivonatát és a 

névviselés megállapítására alkalmas házassági 

anyakönyvi kivonatát (ha az ügyfél az anyakönyvi 

kivonatot nem mutatja be, akkor az eljáró hatóság 

hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető 

megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése 

érdekében, ha a születést és a házasságkötést 

Magyarországon anyakönyvezték), 

 doktori cím viselésére irányuló szándék esetén – ha a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a doktori 

címe nem szerepel – a doktori cím viselésére jogosító 

okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén 

az annak honosítását tanúsító okiratot, 
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 a magyarországi letelepedés szándékával külföldről 

hazatért magyar állampolgár vagy a külföldön élő 

magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

 a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a 

letelepedett jogállású kérelmező esetében 

a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy 

oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a 

letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá 

a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt, 

 a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező 

esetén fényképét, amelynek hátoldalán a 

menekültügyi hatóság feltünteti a kérelmező 

menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről 

szóló hatósági határozatának számát, továbbá a 

fényképnek a menekültként vagy oltalmazottként 

elismert személlyel való azonosságát 

bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja. 

A honosítással vagy visszahonosítással magyar 

állampolgárságot szerzett, külföldön élő kérelmezőnek az 

első személyazonosító igazolvány iránti kérelem 

benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa a 

természetes személyazonosító adatokat, így különösen a 

névviselését az anyakönyvbe bejegyzett adatokkal vagy a 

névmódosítását tartalmazó honosítási okirattal megegyezően 

tartalmazza. 

A személyes megjelenésben egészségügyi okból 

akadályozott ügyfél esetén  az eljáró meghatalmazottnak be 

kell mutatnia 

 a kezelőorvos által kiállított igazolást, 

 a meghatalmazást, 

 saját személyazonosságát igazoló érvényes 

okmányát. 

Kiskorú ügyfél esetén, a helyette eljáró törvényes 

képviselőjének be kell mutatnia  

 a saját személyazonosító igazolványát, vagy a 

személyazonosságát igazoló más érvényes okmányt 

(útlevél, kártyaformátumú vezető engedély), 

 ha személyesen csak az egyik szülő jár el, akkor a 

másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői 
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felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős 

határozatot 

   

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt 

álló kérelmező esetében   a törvényes képviselőnek be kell 

mutatnia: 

 a törvényes képviseletet igazoló jogerős 

gyámhatósági határozatot, 

 a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló 

okmányt. 

A személyes megjelenésében – egészségügyi okból – 

akadályozott és a Magyarországon született magyar 

állampolgár újszülött esetében a kérelemhez csatolni kell a 

kérelmező egy darab igazolványképét. Egyéb esetekben a 

személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyes 

előterjesztésekor a kérelmezőről a járási hivatal, illetve a 

közreműködő hatóság arcképmás felvételt készít.  

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás 

illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének 

időtartama, ha a jogosult 

 a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától 

számított 3 évet követő születési idejének napja, de 

legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő 

időtartam, 

 a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem 

töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő 

születési idejének napja, 

 a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 

évet követő születési idejének napja. 

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő 

lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a 

személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-

án jár le. 

A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású 

személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő nélküli 

érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolvány 

kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű 

személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz. 
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A letelepedett jogállású személy  állandó személyazonosító 

igazolványát a letelepedési engedélyébe, ideiglenes 

letelepedési engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe, 

illetve EK letelepedési engedélyébe bejegyzett érvényességi 

idővel megegyező érvényességgel kell kiadni.  

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú igazolványuk 

érvényességének 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. 

Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró 

hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem rendelkezik 

érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolvánnyal. Ha a magyar állampolgár első 

személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor, az 

eljáró hatóság a jogosult vagy törvényes képviselője 

kérelmére állítja ki ideiglenes személyazonosító igazolványt. 

Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól 

számított 30 nap. Az állandó személyazonosító igazolvány 

kiadásáig az ideiglenes személyazonosító igazolvány 

ismételten kiadható.Érvénytelen az ideiglenes 

személyazonosító igazolvány abban az esetben is, ha a 

jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen 

kérelmezhető: 

 bármely járási hivatalnál 

 Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 

 nyilvántartást kezelő szervnél 

 konzuli tisztviselőnél (2017.01.16. napjától) 

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is 

előterjesztheti a kérelmet 

 a személyes megjelenésben egészségügyi okból 

akadályozott személy. 

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására 

irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél 

terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el. 

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban 

a kérelmező személyes megjelenésre köteles. A kérelmező 

helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmező – a 
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kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi 

állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen 

megjelenni. 

A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött 

állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő 

– személyes megjelenést mellőzve – kérelmezheti a születést 

anyakönyvező anyakönyvvezetőnél is. A kérelmet a születés 

anyakönyvi bejelentésére irányadó szabályok alapján az 

anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg kell továbbítani. 

A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját 

kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el 

Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél helyett törvényes képviselője 

jár el. 

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében, ha 

személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez 

csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a 

közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli 

tisztviselő, a kijelölt kormányhivatal, a nyilvántartást kezelő 

szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által 

kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a 

személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló 

nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg 

szünetelését igazoló jogerős határozatot is. Cselekvőképtelen 

kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő 

személyazonosságát ellenőrizni kell. 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

 

 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 
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Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 

kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság 

rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott– 8 

nap, egyéb esetekben 20 nap. 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 

elkészült igazolvány postára adásának, illetve az 

okmányirodába érkezésének napjáról 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Magyarországon élő magyar állampolgárságú újszülött 

személyazonosító igazolvány igénylő lapja 

 

Jelenleg az alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe az új 

okmánnyal: 

Ügyfélkapu-regisztráció otthonról, kényelmesen: Az új 

igazolvánnyal otthonról, 

a www.ugyfelkapu.gov.hu oldalon is létre lehet hozni 

Ügyfélkapu fiókot. A regisztrációhoz csak az okmány 

számára és az egyszer használható, az okmánnyal 

együtt megkapott regisztrációs kódra van szükség. Az 

Ügyfélkapuval ezt követően számos ügyet 

elektronikus úton, személyes hivatali megjelenés 

nélkül is el lehet intézni. 

Személyazonosító igazolvány érvényességének 

ellenőrzése gyorsan, biztonságosan: Az új 

személyazonosító igazolvány érvényességét az 

http://nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet01.doc
http://nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet01.doc
https://ugyfelkapu.gov.hu/
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interneten, a Webes 

Ügysegéd (www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) használat

ával bármikor, bárhonnan ellenőrizni lehet. 

Gyorsabb, kényelmesebb határátlépés: Az új 

igazolvány úti okmány funkciója kényelmesebbé teszi 

az Európán belüli utazásokat, ugyanis minden olyan 

határátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni, 

vagy más államközi egyezmények által szabályozott, 

tehát pl. zsilipkapus beléptető rendszerek üzemelnek. 

A zsilipkapus rendszerek használata az utazók 

kényelmét, a gyors határátlépést, valamint a 

várakozási idő rövidítését szolgálja. 

Belső rendészeti felhasználás: Az új okmány egyes 

rendészeti feladatokat (pl. közúti ellenőrzés) is 

egyszerűbbé tesz. Az igazoltatást végző rendőr egy 

speciális, minősített mobilalkalmazással beolvashatja 

az igazolványt és lekérdezheti a nyilvántartásból az 

ahhoz tartozó információkat, ezzel hitelesítve az 

igazolványon olvasható adatokat. Ezzel a hatósági 

személyazonosítás egyszerűbbé válik. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

Az ügytípushoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe 

lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról 

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről 

- 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 

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 

okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

Az alábbi országokba lehet utazni állandó személyazonosító 

igazolvánnyal:   

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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kötelezettségekről  Albánia * 

 Ausztria 

 Belgium 

 Bulgária 

 Ciprus 

 Csehország 

 Dánia 

 Egyesült Királyság 

 Észtország 

 Finnország 

 Franciaország 

 Görögország 

 Hollandia 

 Horvátország 

 Írország 

 Lengyelország 

 Lettország 

 Litvánia 

 Luxemburg 

 Málta 

 Németország 

 Olaszország 

 Portugália 

 Románia 

 Spanyolország 

 Svédország 

 Szlovákia 

 Szlovénia 

 Izland 

 Norvégia 

 Liechtenstein 

 Svájc 

 Andorra 

 Bosznia-Hercegovina 

 Macedónia 

 Montenegró 

 Szerbia 

A birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a 

törvényes képviselőt terhelik. 

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, 

megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, 

de legkésőbb a tudomására jutásától számított három 

munkanapon belül bármely járási hivatalnál vagy külföldön a 

külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány 
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eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a 

rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. 

A megtalált személyazonosító igazolványról a megtalálástól 

számított három munkanapon belül értesíteni kell bármely 

járási hivatalt, illetve külképviseletet. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Személyazonosító igazolvány cseréje érvényességi idő 

lejárta miatt 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

 bármely járási hivatalnál 

 Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 

 a nyilvántartást kezelő szervnél 

 a konzuli tisztviselőnél. 

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is 

előterjesztheti a kérelmet 

 a személyes megjelenésben egészségügyi okból 

akadályozott személy. 

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására 

irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél 

terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el. 

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban 

a kérelmező személyes megjelenésre köteles. A kérelmező 

helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmező – a 

kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi 

állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen 

megjelenni. 

A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját 

kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. 

Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél helyett törvényes képviselője 

jár el. 
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Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében, ha 

személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez 

csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a 

közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli 

tisztviselő, a Budapest Főváros Kormányhivatala vagy a 

járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító 

igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői 

felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős 

határozatot is. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén 

az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát ellenőrizni 

kell. 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a 

cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú 

jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása ügyében 

megilleti az eljárási képesség. 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ügyintézéskor be kell mutatni: 

Az ügyintézéskor be kell mutatni: 

 a személyazonosságot igazoló érvényes, vagy egy 

éven belül lejárt okmányt 

Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik: 

  bemutathatja a születési anyakönyvi kivonatát és a 

névviselés megállapítására alkalmas házassági 

anyakönyvi kivonatát (ha az ügyfél az anyakönyvi 

kivonatot nem mutatja be, akkor az eljáró hatóság 

hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető 

megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése 

érdekében, ha a születést és a házasságkötést 

Magyarországon anyakönyvezték), 
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 a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a 

letelepedett jogállású kérelmező esetében 

a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy 

oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a 

letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá 

a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt.. 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A személyazonosító igazolvány iránti kérelem illetékmentes.  

Alapvető eljárási szabályok: Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének 

időtartama, ha a jogosult 

 a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától 

számított 3 évet követő születési idejének napja, de 

legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő 

időtartam, 

 a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem 

töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő 

születési idejének napja, 

 a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 

évet követő születési idejének napja. 

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő 

lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a 

személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-

án jár le. 

A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású 

személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő nélküli 

érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolvány 

kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű 

személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz. 

A letelepedett jogállású személy állandó személyazonosító 

igazolványát a letelepedési engedélyébe, ideiglenes 

letelepedési engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe, 

illetve EK letelepedési engedélyébe bejegyzett érvényességi 

idővel megegyező érvényességgel kell kiadni. 

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú igazolványuk 

érvényességének 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. 
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Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró 

hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem rendelkezik 

érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolvánnyal. Ha a magyar állampolgár első 

személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor, az 

eljáró hatóság a jogosult vagy törvényes képviselője 

kérelmére állítja ki ideiglenes személyazonosító igazolványt. 

Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól 

számított 30 nap. Az állandó személyazonosító igazolvány 

kiadásáig az ideiglenes személyazonosító igazolvány 

ismételten kiadható. 

Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító igazolvány 

abban az esetben is, ha a jogosult állandó személyazonosító 

igazolványt kapott. 

. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen 

kérelmezhető: 

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen 

kérelmezhető: 

 bármely járási hivatalnál 

 Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 

 a nyilvántartást kezelő szervnél 

 a konzuli tisztviselőnél. 

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is 

előterjesztheti a kérelmet 

 a személyes megjelenésben egészségügyi okból 

akadályozott személy. 

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására 

irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél 

terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el. 

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban 

a kérelmező személyes megjelenésre köteles. A kérelmező 

helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmező – a 

kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi 

állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen 

megjelenni. 

A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját 
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kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. 

Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél helyett törvényes képviselője 

jár el. 

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében, ha 

személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez 

csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a 

közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli 

tisztviselő, a Budapest Főváros Kormányhivatala vagy a 

járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító 

igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői 

felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős 

határozatot is. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén 

az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát ellenőrizni 

kell. 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a 

cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú 

jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása ügyében 

megilleti az eljárási képesség. 

   járási hivatalban, Budapest Főváros 

Kormányhivatalánál, – a nála előterjesztett kérelem 

esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél, 

 postai úton. 

A postai úton át nem vett okmányt  a kérelmező, annak 

törvényes képviselője vagy meghatalmazottja veheti át a 

kérelmező által az eljárás során a személyazonosító 

igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási 

hivatalban. 

Csak a járási hivatalban, , Budapest Főváros 

Kormányhivatalánál, illetve – a nála előterjesztett kérelem 

esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél vehető át a kész 

okmány, ha 

 ideiglenes személyazonosító igazolványt adtak ki az 

eljárásban, vagy 

 a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában 

marad a korábbi, még érvényes állandó 

személyazonosító igazolványa. 
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A konzuli tisztviselőnél kell átadni az állandó 

személyazonosító igazolványt, ha a kérelem benyújtását 

követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még 

érvényes állandó személyazonosító igazolványa.. 

Ügyfélfogadási ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 

kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság 

rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott– 8 

nap, egyéb esetekben 20 nap. 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 

elkészült igazolvány postára adásának, illetve az 

okmányirodába érkezésének napjáról. 

 

Az ügyek intézését segítő Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. 
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útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

Az ügytípushoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe 

lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról 

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről 

- 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 

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 

okmányok védelmének rendjéről 

 A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Az alábbi országokba lehet utazni állandó személyazonosító 

igazolvánnyal:   

 Albánia * 

 Ausztria 

 Belgium 

 Bulgária 

 Ciprus 

 Csehország 

 Dánia 

 Egyesült Királyság 

 Észtország 

 Finnország 

 Franciaország 

 Görögország 

 Hollandia 

 Horvátország 

 Írország 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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 Lengyelország 

 Lettország 

 Litvánia 

 Luxemburg 

 Málta 

 Németország 

 Olaszország 

 Portugália 

 Románia 

 Spanyolország 

 Svédország 

 Szlovákia 

 Szlovénia 

 Izland 

 Norvégia 

 Liechtenstein 

 Svájc 

 Andorra 

 Bosznia-Hercegovina 

 Macedónia 

 Montenegró 

 Szerbia 

A birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a 

törvényes képviselőt terhelik. 

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, 

megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, 

de legkésőbb a tudomására jutásától számított három 

munkanapon belül bármely járási hivatalnál vagy külföldön a 

külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány 

eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a 

rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. 

A megtalált személyazonosító igazolványról a megtalálástól 

számított három munkanapon belül értesíteni kell bármely 

járási hivatalt, illetve külképviseletet. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Útlevél kiállítása iránti kérelem 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  
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megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

 

A rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és 

mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok 

alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) kiállított 

magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem 

benyújtható személyesen: 

 az ország bármelyik járási hivatalában 

 az általános hatáskörű útlevélhatóságnál 

 külföldön a konzuli tisztviselőnél 

A soron kívül (7 napon belül) a sürgősséggel (3 napon belül) 

valamint az azonnali eljárásban (24 órán belül) kiállított 

magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem 

benyújtható személyesen: 

 az ország bármelyik járási hivatalában 

 az általános hatáskörű útlevélhatóságnál 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

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 okirat adataival 

 igazolványkép, ha a személyes megjelenését 

egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt a 

kezelőorvos írásban igazolja 

 magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/kovetsegek-konzulatusok
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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honosítási okirat, kiállításától számított három 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 elvesztett, eltulajdonított vagy 

megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha 

adatait a polgárok személyi 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 

Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor 

kerül felvételezésre. 

Írásképtelen kérelmező esetén aláírást nem vesznek fel. 

Ujjnyomatot nem vesznek, ha a kérelmező 

 ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen 

 ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen 

 egészségi állapota miatt nem tud megjelenni és ezt a 

kezelőorvos írásban igazolja 

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 személyi adat- 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 
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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, kiállításától számított három 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 elvesztett, 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 

fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi 

és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatala, a büntetés-végrehajtási intézet 

vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy 

a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, 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, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
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gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatala, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, 

a járási hivatal vagy a büntetés-végrehajtási intézet vezetője 

tett, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozatában már megadta, és ezt okirat igazolja. Ebben 

az esetben elegendő ezen okirat bemutatása. 

Arcképmás, aláírás, és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor 

kerül felvételezésre.  

A kérelmező helyett a törvényes képviselő aláírása is 

felvételezhető, ha a kérelmező írásképtelen. 

Ujjnyomat nem kerül felvételezésre, ha a kérelmező 

 12. életévét még nem töltötte be 

 ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen 

 ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen 

 egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a 

kezelőorvos írásban igazolja 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és 

mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok 

alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) nagykorú 

kérelmező részére kiállított magánútlevél és második 

magánútlevél esetén az eljárási illeték 

 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint 

 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint 

 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz 

ujjnyomatot) 2 500 forint 

 Legfeljebb 2 évig érvényes második magánútlevél 

15000 forint (munkáltató kérheti a munkavállaló 

részére) 

 1 évig érvényes második magánútlevél 5000 forint (a 

munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz 

ujjnyomat adatot) 

 1 évig érvényes második magánútlevél 5000 forint 

(magánszemély kérheti saját részre különös 

méltánylást érdemlő okból vagy a munkáltató 

kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat 

adatot, lásd Fogalmak rész Második magánútlevél) 

 70 év felettiek 10 évig érvényes, ujjnyomatot 

tartalmazó magánútleve 2 500 forint 

 70 év felettiek ujjnyomatot tartalmazó második 

magánútlevele 5000 forint 

 70 év felettiek 1 évig érvényes, ujjnyomatot nem 

tartalmazó magánútlevele 2500 forint 
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 70 év felettiek 1 évig érvényes, ujjnyomatot nem 

tartalmazó második magánútlevele 5000 forint 

Rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és 

mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok 

alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) kiállított kiskorú 

kérelmező magánútlevelének és második magánútlevelének 

eljárási illetékei:  

6 év alatt: 

 3 évig érvényes magánútlevél 2 500 forint 

 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 

nevelt két kiskorú gyermek esetén 1250 forint 

 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 

nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 

forint 

 második magánútlevél 5000 forint 

6-12 éves korig: 

 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint 

 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 

nevelt két kiskorú gyermek esetén 1250 forint 

 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 

nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 

forint 

 második magánútlevél 5000 forint 

12-18 éves korig: 

 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint 

 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 

nevelt két kiskorú gyermek esetén 1250 forint 

 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 

nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 

forint 

 második magánútlevél 5000 forint 

A kérelem benyújtásának időpontjában 

 három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában 

nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek 

magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint, 

 két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő 

törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek 

magánútlevele kiadásának illetéke 1250 forint. 
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Kétszeres illetéket kell fizetni 

 a második magánútlevélért (lásd fenti összegek) 

 ha az új okmány az elveszett, megsemmisült vagy 

megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti 

okmány helyett kerül kiadásra 

Illetékmentes az eljárás, 

 ha az útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a 

biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, 

vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat 

 ha az eltulajdonított okmány pótlására irányul 

A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, 

sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása 

esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási 

pótdíjat kell fizetni: 

 Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási 

szolgáltatási pótdíja 19.000 forint 

 Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás igazgatási 

szolgáltatási pótdíja 29.000 forint 

 Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási 

szolgáltatási pótdíja 39.000 forint 

A rendes eljárás szerinti illeték kétszeresét és a választott 

különleges eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási 

pótdíjat kell megfizetni, ha az új okmány 

 elveszett 

 megsemmisült 

 megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti 

okmány helyett kerül kiadásra. 

Alapvető eljárási szabályok: Magánútlevélre a magyar állampolgárok jogosultak. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 A rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és 

mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok 

alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) kiállított 

magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem 

benyújtható személyesen: 

 az ország bármelyik járási hivatalában 

 az általános hatáskörű útlevélhatóságnál 

 külföldön a konzuli tisztviselőnél 

A soron kívül (7 napon belül) a sürgősséggel (3 napon belül) 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/kovetsegek-konzulatusok
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valamint az azonnali eljárásban (24 órán belül) kiállított 

magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem 

benyújtható személyesen: 

 az ország bármelyik járási hivatalában 

 az általános hatáskörű útlevélhatóságnál 

 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A rendes eljárás keretében kiállított magánútlevél és a 

második magánútlevél ügyintézési határideje 20 nap. 

Amennyiben a magánútlevél, valamint a második 

magánútlevél kiállítása iránti kérelem és mellékletei, valamint 

a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás 

tisztázott, az ügyintézés határideje 8 nap. Az ügyintézési 

határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Ez 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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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. 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 

elkészült igazolvány postára adásának, illetve az 

okmányirodába érkezésének napjáról. 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

A Hivatal honlapjáról elérhető, az ügyfelek távoli ügyintézését 

segítő, Webes ügysegéd rendszer segítségével 2013. 

szeptember 2-ától elektronikus úton benyújtható a 2013. 

január 1-jét követően kiállított elveszett / eltulajdonított / 

megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, 

szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél pótlása 

iránti kérelem, egyúttal teljesíthető az elvesztés / 

eltulajdonítás / megsemmisülés tényének bejelentése, ha az 

korábban még nem történt meg. 2013. október 21-től, pedig, 

elektronikus úton benyújtható a második magánútlevél iránti 

kérelem is. 

A szolgáltatásról további információkat a „Webes ügysegéd” 

címszó alatt, vagy a Webes Ügysegéd nyitóoldalán, illetve az 

alkalmazás indítását követően a Webes Ügysegéd 

tájékoztatójában lehet olvasni. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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. rendelet a közigazgatási 

hatósági eljárásban a személyes költségmentesség 

megállapításáról 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
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- 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél soron 

kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban 

történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási 

pótdíj megfizetéséről 

 A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Nem utazhat külföldre 

 aki előzetes letartóztatásban, kiadatási 

letartóztatásban, ideiglenes kiadatási letartóztatásban, 

átadási letartóztatásban, ideiglenes átadási 

letartóztatásban, ideiglenes végrehajtási 

letartóztatásban van, vagy ideiglenes 

kényszergyógykezelés alatt áll; 

 aki lakhelyelhagyási tilalom, illetve házi őrizet hatálya 

alatt ál; 

 akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve 

akinek felfüggesztett vagy részben felfüggesztett 

szabadságvesztése végrehajtását utóbb elrendelték, 

az ítélet jogerőre emelkedésétől 

- a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó napjáig, vagy 

- a szabadságvesztés büntetés végrehajthatóságának 

megszűnéséig; 

 akinek a bíróság a kényszergyógykezelését rendelte 

el, az ítélet jogerőre emelkedésétől a 

kényszergyógykezelés tartama alatt; 

 akinek a bíróság a javítóintézeti nevelését rendelte el, 

az ítélet jogerőre emelkedésétől a javítóintézeti 

nevelés tartama alatt, illetve a javítóintézetből történő 

ideiglenes elbocsátás tartama alatt; vagy 

 akinek az Európai Unió tagállamaival folytatott 

bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján 

megtiltották Magyarország területének elhagyását és 

úti okmányának átadására kötelezték 

Fenti esetekben az útlevél kiállítására irányuló kérelmet az 

útlevélhatóság elutasítja. 

Ha az ilyen személy rendelkezik érvényes okmánnyal, az 

útlevélhatóság a külföldre utazási korlátozás alapjául szolgáló 

ok tekintetében döntésre jogosult, illetőleg értesítésre 

kötelezett szerv értesítése alapján a korlátozás tényét 

bejegyzi az útiokmány-nyilvántartásba. 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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Az úti okmányt a személyi szabadságot elvonó vagy 

korlátozó kényszerintézkedést vagy egyéb korlátozást 

foganatosító vagy annak ellenőrzését végrehajtó szerv, illetve 

a szabadságvesztést foganatosító büntetés-végrehajtási 

intézet vagy a kényszergyógykezelést foganatosító 

igazságügyi megfigyelő és elmeorvosi intézet, vagy a 

javítóintézeti nevelést végrehajtó szerv, vagy a tiltást 

elrendelő bíróság tartja vissza. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nincs 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős 

Államtitkársága 

 

Ügytípus:  Ügyfélkapu regisztráció 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró szerv 

megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala:  

Ügyfélkapu nyitható 

 személyesen 

o Fővárosi és megyei 

kormányhivatalokban (kormányablakokban) 

o Járási (kerületi) hivatalokban (okmányirodákban) 

o Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt 

ügyfélszolgálatain 

o Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein 

(Külképviseleteken) 

o Egyes postai ügyfélszolgálatokon 

 elektronikusan 

o A 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes 

személyazonosító igazolvány birtokában 

a ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felül

eten hat ügyfélkaput 

Pécsi Járási Hivatal tekintetében eljáró Kormányablak: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

Az ügyfélkapu regisztrációhoz be kell mutatni: 

 magyar állampolgárok esetében: 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://nav.gov.hu/
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/kivalasztott%20postahelyek%20v2.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/hu/ugyfelkapu_regisztracio#eugyi
https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi
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okmányok: o személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt 

(személyazonosító igazolvány, kártya formátumú 

vezetői engedély, útlevél) 

 EGT állampolgárok esetében: 

o EGT-s személyazonosító igazolványt vagy útlevelet 

 EGT országon kívüli külföldiek esetén: 

o útlevelet 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az első ügyfélkapu létesítése ingyenes. 

Amennyiben az újabb ügyfélkapu igénylése egy hivatali kapuval 

rendelkező, vagy azt létesíteni kívánó szervezet hivatali kapujának 

működtetéséhez, a hivatali kaput létesítő szervezet igazolásával 

és az ennek megfelelő elektronikus levélcímmel történik, úgy az 

díjmentesen létesíthető. 

További ügyfélkapu létesítésének díja 3000 forint. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az ügyfélkapu a kormányzat elektronikus azonosító rendszere, 

mely biztosítja a felhasználók számára, hogy egyszeri belépéssel 

kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási 

ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Ügyfélkaput 

bármely természetes személy létesíthet, állampolgárságtól 

függetlenül. Ügyfélkapu létesítéséhez érvényes e-mail cím és 

egyedi felhasználói név megadása szükséges. 

Az aktiválás során a felhasználónak meg kell adnia felhasználói 

nevét és új, választott jelszavát, amelynek érvényességi ideje 

maximum két év (rövidebb érvényességi időt is beállíthat). 

A saját jelszó képzése után az ügyfélkapun keresztül a 

szolgáltatások teljes köre elérhető. 

Az ügyfélkapu határozatlan ideig érvényes. 

A www.magyarorszag.hu portál elfelejtett jelszó funkciójával új 

egyszer használatos aktiváló kódot lehet igényelni, mely 5 napig 

érvényes. 

Lehetőség van ügyfélkapun keresztül az ún. „proaktív szolgáltatás” 

igénybevételére, mely során 3 alkalommal (2 hónappal /útlevél 

esetén 6 hónappal/, 1 hónappal, majd a lejárat napján értesítést 

kap az ügyfélkapu nyilvántartásban szereplő e-mail címére, 

okmányai érvényességi idejének lejártáról. A szolgáltatás a 

következő okmányokra terjed ki: a kártya formátumú 

személyazonosító igazolvány, a kártya formátumú vezetői 

engedély, az útlevél, valamint a gépjármű forgalmi engedély. 

Az eljárást megindító irat Ügyfélkapu létesítéséhez érvényes e-mail cím és egyedi 

http://www.magyarorszag.hu/
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benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

felhasználói név megadása szükséges. 

Az aktiválás során a felhasználónak meg kell adnia felhasználói 

nevét és új, választott jelszavát, amelynek érvényességi ideje 

maximum két év (rövidebb érvényességi időt is beállíthat). 

A saját jelszó képzése után az ügyfélkapun keresztül a 

szolgáltatások teljes köre elérhető. Az ügyfélkapu határozatlan 

ideig érvényes. A www.magyarorszag.hu portál elfelejtett jelszó 

funkciójával új egyszer használatos aktiváló kódot lehet igényelni, 

mely 5 napig érvényes.Lehetőség van ügyfélkapun keresztül az 

ún. „proaktív szolgáltatás” igénybevételére, mely során 3 

alkalommal (2 hónappal /útlevél esetén 6 hónappal/, 1 hónappal, 

majd a lejárat napján értesítést kap az ügyfélkapu nyilvántartásban 

szereplő e-mail címére, okmányai érvényességi idejének lejártáról. 

A szolgáltatás a következő okmányokra terjed ki: a kártya 

formátumú személyazonosító igazolvány, a kártya formátumú 

vezetői engedély, az útlevél, valamint a gépjármű forgalmi 

engedély. 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 10:00-18:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 10:00-18:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

http://www.magyarorszag.hu/
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Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Személyesen kezdeményezett sikeres regisztráció esetén: 

 a rendszer 5 napig érvényes, egyszer használható aktiváló 

kódot küld az ügyfél e-mail címére, melynek segítségével 

saját jelszó képezhető 

 a www.magyarorszag.hu portál elfelejtett jelszó 

funkciójának segítségével 60 napon belül van lehetőség új 

aktiváló kód kérésére, ellenkező esetben a regisztrációs 

adatok törlésre kerülnek 

Elektronikusan történő regisztráció esetén: 

 az ideiglenes ügyfélkaput a regisztrációtól számított 30 

napon belül véglegesíteni szükséges 

bármelyokmányirodában, kormányablakban, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatainál,  

vagy egyes postai ügyfélszolgálatokon, 

 elektronikus aláírással történő regisztráció esetén az 

ügyfélkapu szolgáltatásai a jelszó képzését követően 

azonnal elérhetők. 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Elektronikus ügyintézés:  

Ügyfélkapu regisztráció elektronikusan intézhető 

a www.magyarorszag.hu portálon keresztül: 

 a fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus 

aláírással rendelkező személy esetén elektronikus 

nyomtatvány kitöltésével 

 fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással 

nem rendelkező személy ideiglenesen nyithat ügyfélkaput 

a regisztrációs adatlap kitöltésével, melynek érvényessége 

30 nap.  Véglegesítéséhez személyes megjelenés 

szükséges bármelyik okmányirodában, kormányablakban, 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain,vagy 

egyes postai ügyfélszolgálatokon. 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

Az ügytípushoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg
http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/kivalasztott%20postahelyek%20v2.pdf
http://www.magyarorszag.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/ideiglenes
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/kivalasztott%20postahelyek%20v2.pdf
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bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 451/2016 (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus 

ügyintézés részletszabályairól 

 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus 

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 

- A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A www.magyarorszag.hu portálon elérhető, a különböző szervek 

által biztosított elektronikus ügyintézési lehetőségeket vagy 

szolgáltatásokat veheti igénybe. 

Az elektronikusan intézhető ügyek teljes és aktuális listáját az 

ügyfélkapuján belépve az „Elektronikusan intézhető ügyek” 

menüpontban tekintheti meg. 

Amennyiben elfelejtette jelszavát, úgy lehetősége van új, egyszer 

használható aktiváló kód kérésére. Awww.magyarorszag.hu jobb 

felső részén, az „Ügyfélkapu” kép mellett a „Belépés”-re kattintva, 

az „Elfelejtette a jelszavát?” menüpont alatt meg kell adnia a 

felhasználói nevét, valamint e-mail címét. Ezt követően a központi 

rendszer az új aktiváló kódot tartalmazó e-mailt az Ön e-mail 

címére megküldi. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Ügyfélkapu regisztráció elektronikusan intézhető 

a www.magyarorszag.hu portálon keresztül: 

 a fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus 

aláírással rendelkező személy esetén elektronikus 

nyomtatvány kitöltésével 

 fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással 

nem rendelkező személy ideiglenesen nyithat ügyfélkaput 

a regisztrációs adatlap kitöltésével, melynek érvényessége 

30 nap.  Véglegesítéséhez személyes megjelenés 

szükséges bármelyik okmányirodában, kormányablakban, 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain,vagy 

egyes postai ügyfélszolgálatokon. 

 

A hatósági döntések 

tekintetében a 

fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

 

 

Vizsgálatok, ellenőrzések 

 

 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/ideiglenes
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/kivalasztott%20postahelyek%20v2.pdf
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Ügytípus:  Egyéni vállalkozási tevékenység  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala:  

- országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói 

tevékenység megkezdésének és megszüntetésének 

bejelentésével kapcsolatos feladatokat; 

- ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és 

nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat; 

-  az egyéni vállalkozó székhelye szerinti 

illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat; 

- országos illetékességel ellátja a hatósági bizonyítvány 

kiállítását. 

 

Pécsi Járási Hivatal illetékességi területéhez  tartozó 

települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal tekintetében eljáró Kormányablak: 

 

Kormányablak Főosztály 

Kormányablak Osztály 1. 

 

7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.  

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 

megszüntetésének bejelentése, továbbá az egyéni 

vállalkozói igazolvány igénylése 

a) elektronikus úton, elektronikus azonosítást 

követően vagy 

b) a Hatóságnál kezdeményezhető. 

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének 

bejelentésével, valamint a változás bejelentéssel 

kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, 

elektronikus azonosítást követően (Webes 

Ügysegéden keresztül) kezdeményezhetők. 
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 Az ügyfélszolgálaton (kormányablakban) történő 

személyes ügyintézéskor személyazonosításra 

alkalmas érvényes okmányt (állandó 

személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya 

formátumú vezetői engedély), illetve a 

meghatalmazotti eljárás esetében magát a 

meghatalmazást is eredetben be kell mutatni. 

 Elektronikus úton, a Webes Ügysegéd alkalmazáson 

keresztül történő, az egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdésének bejelentéséhez Ügyfélkapu-

regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási 

szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges 

rendelkezni. 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének 

bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni 

vállalkozói tevékenység szünetelésének és 

megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. 

 

Az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása, cseréje és 

pótlása illetékmentes. 

 

A hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000 forint 

illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyegben kell leróni 

a kérelem erre szolgáló rovatában (legalul), illetve 

Webes Ügysegéden keresztül banki átutalással. 

Alapvető eljárási szabályok: Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. 

évi CXV. törvény (továbbiakban: Evectv.) alapján 

Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani 

az, aki 

 

 magyar állampolgár,  

 

 az Európai Unió tagállamának vagy az Európai 

Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban 

részes más államnak az állampolgára, továbbá az 

Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem 

részes más állam között létrejött nemzetközi 

szerződés alapján a letelepedés tekintetében az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes más állam állampolgáraival azonos jogállást 

élvező személy,  

 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
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személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett 

olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás 

jogát Magyarország területén gyakorolja,  

 

 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 

bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a 

keresőtevékenység folytatása céljából, 

családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból 

kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, 

valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási 

engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.  

 

Személyesen vagy meghatalomazott útján intézhető 

ügyek: 

 

 egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése 

 egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése 

 egyéni vállalkozói igazolvány igénylése, cseréje, 

pótlása 

 hatósági bizonyítvány igénylése 

 

 

Kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető: 

 az adatváltozás bejelentése 

 a tevékenység szüneteltetésének bejelentése  

 a tevékenység szünetelés utáni folytatásának 

bejelentése 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése: 

 a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a 

célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: 

elektronikus bejelentés) 

 az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál 

(okmányiroda/kormányablak - személyesen vagy 

meghatalmazott útján is - kezdeményezhető a 

bejelentés.  

A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt! 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése iránti eljárás 

hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton nem folytatható 
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le. 

Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel 

napján kezdhető meg. 

 

Az egyéni vállalkozói tevékenyég szüneteltetése 

 

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenység 

szüneteltetését elektronikus úton, a Webes Ügysegéd 

alkalmazáson keresztül jelentheti be. 

A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. 

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét 

legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. 

 

Egyéni vállalkozói tevékenység újraindítása  

 

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenység 

szünetelés utáni folytatását kizárólag elektronikus 

úton, a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül 

jelentheti be. 

 

A tevékenység folytatásának kezdő napja a 

bejelentést követő nap. 

 

 Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával 

kapcsolatos változások bejelentése 

  

Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában szereplő adatainak megváltozását 

az ügyfélkapun történő belépést követően a Webes 

Ügysegéden keresztül jelentheti be. 

 

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő 

adatainak megváltozását a változástól számított 15 

napon belül köteles az e célra rendszeresített 

elektronikus űrlapon a nyilvántartást vezető szervnek  

bejelenteni. 

 

Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése  

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését be lehet 

jelenteni: 

 a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a 

célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: 

elektronikus bejelentés), 
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 az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál 

(okmányiroda/kormányablak) . 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének 

bejelentésével a tevékenységre való jogosultság megszűnik a 

bejelentés napján. 

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos 

adatváltozásokra vonatkozó elektronikus úton megtett 

bejelentések akkor tekinthetőek eredményesnek, ha az 

egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentés, 

adatváltozás (adatmódosítás, szünteltetés,  újraindítás, 

megszüntetés) nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. 

Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéd felületén 

elérhető, onnan letölthető. 

      

Az egyéni vállalkozói igazolvány igénylés 

 

Az egyéni vállalkozói igazolvány kérelmezhető: 

 a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a 

célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: 

elektronikus bejelentés) 

 az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál 

(okmányiroda/kormányablak). 

 A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt! 

 

Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt 

haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére. 

Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni 

vállalkozó részére a kérelem beérkezését követő naptól 

számított nyolc napon belül kézbesíteni kell. 

Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdésének és folytatásának nem feltétele! Igazolvány 

kiállítására csak abban az esetben kerül sor, ha az egyéni 

vállalkozó azt kéri, kiváltása nem kötelező. 

Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység 

bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során bármikor 

(ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány 

kiállítását is) kérhető. 

Hatósági bizonyítvány igénylés 
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Jogosult igényelni az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet 

folytat, illetve folytatott, vagy annak igazolását kéri, hogy nem 

szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában. 

Hatósági bizonyítvány igényelhető: 

 a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a 

célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: 

elektronikus bejelentés) 

 az ország bármely járási (fővárosi kerületi) Hivatalánál 

(okmányiroda/kormányablak)   

 postai úton.  

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 

tíz napon belül kiadja, és postai úton továbbítja a kérelmező 

által megadott címre a Hivatal. 

 

 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének 

bejelentése és a tevékenység megszüntetése 

személyesen is intézhető a Pécs, Kossuth tér 1-3. 

7621 cím alatt található Kormányablak Főosztály 

Kormányablak Osztály 1. osztályán.  

 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének 

bejelentésével, valamint a változás bejelentéssel 

kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, 

elektronikus azonosítást követően (Webes 

Ügysegéden keresztül) kezdeményezhetők. 

 

Ügyfélfogadási ideje: Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

- Sürgősségi eljárásra nincs mód. Ha a bejelentő a 

Webes Ügysegédben található vagy az ország 

bármely járási (fővárosi kerületi) hivatala 

(okmányiroda/kormányablak) által rendelkezésére 

bocsátott bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a 

nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, 
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automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus 

rendszeren keresztül beszerzi az egyéni vállalkozó 

adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai 

számjelét, majd az egyéni vállalkozót – azonosításra 

alkalmas nyilvántartási szám megállapításával 

egyidejűleg– nyilvántartásba veszi, és a Webes 

Ügysegéden keresztül megküldi, vagy a Hatóság 

közreműködésével átadja a nyilvántartásba bejegyzett 

adatokat tartalmazó értesítést a bejelentő részére. 

-  

- Ha az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítását 

személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani 

az egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az 

egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó 

részére a kérelem beérkezését követő naptól 

számított nyolc napon belül kézbesíteni kell. 

 

 

- A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől 

számított tíz napon belül kiadja, és postai úton 

továbbítja a kérelmező által megadott címre a Hivatal. 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Az egyéni vállalkozás ügymeneteire vonatkozó 

tájékoztatások, letölthető nyomtatványok a 

www.nyilvantarto.hu oldalon találhatóak. 

Az elektronikus úton történő bejelentéseket a 

www.nyilvantarto.hu oldalon elérhető Webes 

ügysegéden keresztül az elektronikus azonosítást 

követően lehet megtenni. 

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az 

www.nyilvantarto.hu oldalon elérhető Egyéni 

Vállalkozók Nyilvántartásában. 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

www.magyarorszag.hu 

Az ügytípushoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. 

december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső 

piaci szolgáltatásokról  

 

 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól  

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action
http://www.nyilvantarto.hu/
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az 

egyéni cégről  

 

 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói 

tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez 

rendszeresített űrlapokról  

 

 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói 

igazolványról  

 

 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, 

illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés szabályiról  

 

 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  

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Érdemes tudni, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány a 

vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának 

nem feltétele, kiváltása nem kötelező. 

 

Egyéni vállalkozás alapítása előtt az ügyfél ellenőrizze az 

" Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében " (ÖVTJ 

kódok), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély, illetve 

bejelentés köteles-e, és tájékozódjon a tevékenységi körök 

képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, a 

kormányablakokban vagy az okmányirodákban.  

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet 

jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
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előírásokat teljesítette. 

 Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel 

napján kezdhető meg. 

Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte 

ki, erről a tényről – a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak 

megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés 

nélküli megkezdésének, valamint folytatásának 

jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó – a 

Webes Ügysegéd felületén azonnal automatikus visszajelzést 

kap. 

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók 

Nyilvántartásában. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

- „Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke " (ÖVTJ kódok) 

- Segédlet az egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdésének bejelentéséhez. 

- Az egyéni vállalkozói igazolvány igényléséhez szükséges 

nyomtatványt az ügyfélszolgálat biztosítja a személyes 

ügyintézés során. 

- HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY iránti kérelem az egyéni 

vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolásáról”  

"Kitöltési útmutató hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez" 

 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Vizsgálatok, ellenőrzések 

A Hatóság az egyéni vállalkozó székhelye szerinti 

illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat. 

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének 

célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás 

közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon 

belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti 

jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó 

működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

  

Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység 

https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/offline_bejelento_urlap.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/offline_bejelento_urlap.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/hb_iranti_kerelem.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/hb_iranti_kerelem.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/hatosagi_bizonyitvany_kerelem_kitoltesi_utmutato.doc
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megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül 

fel és az elhárítható, a Hatóság felszólítja az egyéni 

vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el.  

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy 

egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, 

amennyiben az az e törvényben vagy más 

jogszabályban előírt követelményeknek nem felel 

meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni 

vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn 

belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység 

gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a 

nyilvántartást vezető szervet, amely a 

főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az 

egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 
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KORMÁNYABLAK FŐOSZTÁLY 

 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2. 

 

 

Ügytípus: Adatszolgáltatás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 a kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét 

(telephelyét) 

 milyen adatok közlését kéri 

 az adatok felhasználásának célját és jogalapját 

 járműnyilvántartásból kért tulajdonosi (üzembentartói) 

név- és címadatok esetén a jármű alvázszámát vagy 

a forgalmi rendszámát és gyártmány megnevezését 

 kapcsolatfelvételi eljárás esetén a jármű egyedi 

azonosító adatát 

A kérelemhez csatolandó iratok: 

 az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okirat 

Az okiratnak azt a tényt, illetve eseményt kell 
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igazolnia, amely bizonyítja azt az adatfelhasználási 

kapcsolatot, ami az adatkérés tárgya és a kérelmező 

között fennáll, vagy fennállt. 

Természetes személy esetén: 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 

Jogi személy esetén szükséges: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Az adatszolgáltatási kérelemben megjelölt célt nem kell 

igazolni, ha az 

 az engedély vagy a járműokmány típusára, 

okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére, 

cseréjére, visszavonására, elvesztésére, 

eltulajdonítására, megsemmisülésére, találására, 

megkerülésére vonatkozó adatok igénylésére irányul 

 az abban feltüntetett adatok nyilvántartásban való 

ellenőrzésére irányul, az adatszolgáltatás azonban 

csak az adatok egyezőségének, illetve eltérésének 

tényét, továbbá az eltérő adat fajtájának 

megnevezését tartalmazza 

 elektronikus úton előterjesztett kérelem a jármű 

gyártmányára, típusára, színére vonatkozó tájékoztató 

adatok közlésére, illetve a járműnyilvántartásban 

szereplő egyéb adatok egyezőségének ellenőrzésére 

irányul 

o ez utóbbi nem terjedhet ki azonban: 

 a jármű alvázszámára, motorszámára, 

a motor kódjára, 

 járműtulajdonos (üzemben tartó): 

természetes személyazonosító adatára 

 lakcímére, egyéni vállalkozó esetében 

székhelyére, telephelyére 

 külföldi esetén állampolgárságára 

 a jogi személy vagy jogi 
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személyiséggel nem rendelkező 

szervezet megnevezésére, 

székhelyének (telephelyének) címére, 

cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási 

számára. 

 a járműnek a járműnyilvántartásba bejegyzett 

érvényes forgalmazási korlátozás tényének 

ellenőrzésére irányul 

 kilométerszámláló műszere által jelzett érték 

(kilométeróra-állás) és a kilométeróra-állás 

rögzítésének időpontjára irányul. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A kérelemre indult adatszolgáltatási eljárásért, valamint a 

kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg 

értesítésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a kérelmező 

az igazgatási szolgáltatási díjat igazoltan megfizesse. 

Egyedi azonosító (pl.: forgalmi rendszám, alvázszám 

alapján) alapján 

 egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja: 550 

Ft/tétel, de legalább 1250 Ft 

 kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresés, 

értesítés díja személyenként 700 Ft, de legalább 1 

400 Ft 

Csoportképző ismérvek alapján 

 egy eljárásban történő adatszolgáltatás esetén az 

előzetes tájékoztatás díja: 6 750 Ft 

 a tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint 

közvetlen üzletszerzés céljára történő 

adatszolgáltatás díja: 

Szolgáltatott tétel Ft/ tétel 

1-10 00 55  Ft/tétel 

10 001-50 000 40 Ft/tétel 

50 001-től 34 Ft/tétel 

 A fizetendő díj legkisebb mértéke: 10 000 Ft. 

 a csoportképző ismérvek alapján meghatározott 

személy vagy személyi kör kapcsolatfelvétel céljából 

történő megkeresésének díja: 
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Szolgáltatott tétel Ft/ tétel 

1-10 00 190  Ft/tétel 

10 001-50 000 175 Ft/tétel 

50 001-től 162 Ft/tétel 

  

A fizetendő díj legkisebb mértéke: 15 000 Ft. 

 Az okmánytárból szolgáltatott másolat kiadásának díja: 

 oldalanként 130 Ft, de legalább 260 Ft 

 másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft 

 

Alapvető eljárási szabályok: A közúti közlekedési nyilvántartásból 

adatszolgáltatás jogszabályi rendelkezések alapján 

teljesíthető. 

Az adatszolgáltatás típusai: 

 Egyedi adatszolgáltatás 

Egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, 

egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), 

egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat 

közlése. 

 Csoportos adatszolgáltatás 

Az adatigénylő által meghatározott szempontok (pl. 

jármű gyártmánya, típusa, gyártási éve, vagy az 

üzembentartók lakóhelye, székhelye/telephelyestb.) 

szerint képzett csoportba tartozó nyilvántartási adatok 

közlése. 

 Adategyezőség ellenőrzése 

Az adatigénylő által ismert adatoknak a nyilvántartási 

adatokkal való egyezőségének vagy eltérésének 

ellenőrzése, amelynek eredményeként az 

adatszolgáltató az egyezőségre, illetve az eltérés 

tényére vonatkozóan „igen” vagy „nem” választ ad. 

 Kapcsolatfelvételi eljárás kezdeményezése a központi 
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közúti közlekedési nyilvántartónál 

A Nyilvántartó részéről a kérelmező által megjelölt 

személynek, személyi kör tagjainak 

(járműtulajdonosoknak, illetve üzembentartóknak) 

szóló tájékoztató levél postázása, amelyben: 

o kéri írásos hozzájárulását ahhoz, hogy a 

felsorolt adatait a kérelmező rendelkezésére 

bocsáthassa, vagy, 

o tájékoztassa arról, hogy a kérelmezőt 

közvetlenül keresse meg, ha vele a 

kapcsolatot fel kívánja venni 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az adatszolgáltatás írásbeli kérelem alapján igényelhető. 

Egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem a közlekedési 

igazgatási hatósághoz nyújtható be.  

A Kormány által rendeletben kijelölt adatigénylő szervek eseti 

jelleggel egyedi adatszolgáltatási kérelmet nyújthatnak be a 

Nyilvántartóhoz. 

Csoportképző ismérvek szerinti adatszolgáltatás iránti 

kérelmet a Nyilvántartóhoz lehet benyújtani. 

Ha a közlekedési igazgatási hatósághoz benyújtott egyedi 

adatigénylés az okmánytárból történő adatszolgáltatásra is 

irányul, a közlekedési igazgatási hatóság a szükséges 

iratokat belföldi jogsegély útján a Nyilvántartótól szerzi be. 

 

A kérelmező az adat igénylésekor azt a tényt, illetőleg 

eseményt köteles megjelölni, amely az adatfelhasználási cél 

alapját képező - az érintett és közötte fennálló - kapcsolatot 

hitelt érdemlően igazolja. 

 

 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 
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Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A kérelem beérkezésétől számított 8 nap. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Útmutató, tájékoztatás a www.nyilvantarto.hu weboldalán. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

Az ügytípushoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról 

 1992. évi LXVI törvény a polgárok személyi adatainak 

és lakcímének nyilvántartásáról 

 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

http://www.nyilvantarto.hu/


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM rendelet a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából 

teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a 

kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg 

értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési 

nyilvántartásról 

 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési 

nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról 

 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet a közúti közlekedési 

nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás 

rendjéről 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Magánszemélyek és jogi személyek és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetek kérhetnek adatszolgáltatást a 

jogszabályi feltételek teljesülése esetén, 

 jog vagy jogos érdek érvényesítése érdekében, vagy 

 tudományos kutatás céljából természetes 

személyazonosító és járműazonosító adatok 

kivételével; vagy 

 közvélemény-kutatás és piackutatás céljára a jármű 

műszaki adataiból időbeli és területi bontásban; vagy 

 közvetlen üzletszerzés céljára a jármű műszaki 

adataiból időbeli és területi bontásban. 

Az adatszolgáltatás teljesítésének lehetséges módjai: 

 on-line (közvetlen elektronikus hozzáférés a 

nyilvántartáshoz) 

 optikai adathordozó 

 papír alapon történő teljesítés 

Kérelemre lehetőség van a közúti közlekedési 

nyilvántartásból az adatok letiltására, korlátozására. 

(adatletiltás) 

A járműnyilvántartásból, illetve az engedély nyilvántartásból 

történő piackutatási, illetve direkt marketing célú adatkérések 

esetén nincs lehetőség a jármű tulajdonosok, üzembentartók, 

illetve járművezetők adatainak átadására. 

Az adatszolgáltatás során az engedély, a parkolási 

igazolvány, a jármű, a járműokmány, a jármű hatósági jelzése 

körözésének tényét is közölni kell. 
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A nyilvántartásból igényelt adat a kérelemben megjelölt célra 

használható fel, a szolgáltatott adatok harmadik személy 

részére nem továbbíthatók. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Adatszolgáltatást kérő lap 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Gépjármű tulajdonjog változás (átírás, eladás bejelentés) 

  

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró szerv 

megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

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 elemekről szóló 

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben 

meghatározott okiratot 
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 a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt  

 

 a jármű korábban kiadott törzskönyvét (amennyiben 

kiadásra került)  

 

 a műszaki érvényességet igazoló Műszaki 

vizsgálati bizonyítványt, 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, 

de 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 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  

 

 

 vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást  

 

(készpénzátutalási megbízást – csekket – az 

okmányirodában adnak ki, melyre az adóazonosító 

jelet illetve az adószámot fel kell vezetni)  

Természetes személy esetén: 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 
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Jogi személy esetén szükséges: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Forgalmi engedély illetéke: 6000 forint 

Törzskönyv illetéke: 6000 forint 

Új rendszámtábla kiadásának díja (1 pár általános 

rendszámtábla): 8500 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 

hajtómotorjának 

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  
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 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. 

 

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól 

a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, 

nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a 

pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának 

gazdálkodó szervezet általi megszerzése. 

 

Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának 

megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, 

használati vagy üzembentartói jog alapítása 

történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát 

az azon fennálló használati, haszonélvezeti, 

illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a 

megállapított illetéket csökkenteni kell a 

haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói 

jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével. 

 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

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 
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teljesíti, a járművet a hatóság kivonja a forgalomból. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást 

bármelyik okmányirodában vagy kormányablakban be lehet 

jelenteni. 

 

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 

vagy másolati 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.  

 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 
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Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Időpont foglalás nem szükséges. 

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. 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és 

az ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

A jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító 

erejű magánokirat 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

eredetiségvizsgálat 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  
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Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a 

törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el.  

 

Külföldről nem kezdeményezhető a jármű átírása. 

 

Ha érvényes forgalmazási korlátozás van a járművön, akkor 

az eladás bejelentés ténye a 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, a jármű jogszerű megszerzőjének (vevő, 

megajándékozott) át kell adni. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

A tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű 

magánokirat - 2014. március 15-től hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő iratminta a www.nyilvantarto.hu 

weboldalán.  

 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Átmeneti időszakra történő kivonás 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró szerv 

megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

http://www.nyilvantarto.hu/
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KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A kérelemhez csatolni kell: 

 a jármű rendszámtábláit (tábláját), kivéve az 

eltulajdonítás esetét 

 a kivonási okot igazoló okiratot: 

o a jármű 2016. január 1-jét megelőző 

eltulajdonítása esetén a rendőrség által 

érkeztetett feljelentést, a nyomozás 

elrendeléséről vagy a nyomozás 

felfüggesztéséről szóló határozatot 

o a járművel külföldön történő letelepedés vagy 

tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi 

hatóság letelepedési vagy tartózkodásra 

jogosító engedélyét 

o a jármű külföldre történő értékesítése esetén a 

tulajdonjog átruházását igazoló iratot 

o a jármű muzeális előminősítése esetén a 

Muzeális Minősítő Bizottság igazolását 

o a versenyjárművé történő átalakítást igazoló 

Műszaki Adatlap. 

o a külföldi fegyveres erő állományának tagja 

magyarországi szolgálati helye megszűnését 

igazoló okirat. 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került 

 a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal 

rendelkeznek 

 az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolást 
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Természetes személy esetén: 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 

Jogi személy esetén szükséges: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az átmeneti kivonás díja 2300 forint. 

Alapvető eljárási szabályok: Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a hatóság intézkedik a 

jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására, ha 

 a járművet 2016. január 1-jét megelőzően 

eltulajdonították 

 az üzembentartó / tulajdonos külföldön telepedik le, 

vagy tartósan külföldre távozik 

 a járművet külföldre értékesítették 

 a jármű muzeális előminősítése esetén 

 versenyjárművé történő átalakítása esetén 

 a külföldi fegyveres erő állományának tagja 

magyarországi szolgálati helye megszűnése esetén. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Jármű forgalomból átmeneti időszakra történő kivonását 

kezdeményezheti: 

 a jármű tulajdonosa 

 a tulajdonos meghatalmazottja 

Bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási hivatala, 

kormányablak) kezdeményezhető. 

Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a 

törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el. 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

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. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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  

 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az előzetes 

eredetiségvizsgálat 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  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

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. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a 

közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során 

elektronikus úton. 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Külföldről behozott használt jármű első forgalomba 

helyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  
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megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

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 azt a külföldi hatóság nem vonta 

vissza  

 a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az 

állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási 

díjának megfizetését tanúsító igazolásokat 

 a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy 

hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem 

magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, 

magyar nyelvű fordítását is 

A származás-ellenőrzésre kötelezett járművek forgalomba 

helyezése során,  

a kérelemhez csatolni kell: 

 a harmadik országból származó jármű esetén az 
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állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély 

és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti 

példányát, vagy annak kiállító hatóság által hitelesített 

másolatát és annak hiteles fordítását, és a külföldi 

hatósági jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság 

által nem került visszavonásra 

 az EGT valamely más tagállamából származó jármű 

esetén  

o a származási ország hatósága által kiadott 

igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, 

szereplés tényéről, és az okiratot, amely a 

forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza  

o a nem harmonizált forgalmi engedély másolati 

példányát 

o a harmonizált forgalmi engedély I. részének 

eredeti példányát, ha a származó tagállamban 

I. és II. részből áll a forgalmi engedély 

o 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 megfizetését tanúsító igazolásokat 

 a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy 

hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem 

magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, 

magyar nyelvű fordítását is. 

A közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság által 

megállapított műszaki adatokat és műszaki alkalmasságot a 

közlekedési hatóságtól elektronikus úton átveszi. 

Külföldről (EGT vagy harmadik ország) származó járművek 

forgalomba helyezésére irányuló kérelemhez be kell mutatni 

 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről 

vagy a mentességről szóló igazolást  

 a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító 

igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba 

vétele Magyarország területén történt 

 a regisztrációs adóigazolás megszűnésével annak 

bemutatása már nem szükséges, azonban a 

szükséges fejlesztések megtörténtéig az ellenőrzés 

lefolytatása érdekében az ügyfélnek a határozat 
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számát és a határozat keltét az eljáró hatóság 

tudomására kell hoznia 

Természetes személy esetén: 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 

Jogi személy esetén szükséges: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

Forgalmi engedély illetéke : 6000 forint 

Törzskönyv illetéke : 6000 forint 

Rendszámtáblával kapcsolatos díjak: 

 egy pár általános rendszámtábla: 8 500 forint 

 egy darab általános rendszámtábla: 5 500 forint 

 egy pár különleges rendszámtábla: 13 000 forint 

 egy darab különleges rendszámtábla: 8 500 forint 

 egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának 

engedélyezése: 112 450 forint 

 egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának 

engedélyezése: 435 000 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 

hajtómotorjának 

Jármű gyártástól 

számított kora  
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teljesítménye 

(kW) 

      

      

  

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  

      

      

 

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. 

 

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól 
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a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, 

nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a 

pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának 

gazdálkodó szervezet általi megszerzése. 

 

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, 

használat, illetve üzembentartói jog megszerzése 

esetén a fentiekben meghatározott, illetékek 25%-

ának megfelelő illetéket kell fizetni. 

 

 

Alapvető eljárási szabályok: Használt járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha: 

 a tulajdonjog megszerzését okirattal igazolták 

 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét 

igazolták 

 a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá 

tartozó járművek esetében a vámhatóság 

adatbázisában a regisztrációs adó megfizetésének 

megtörténtét a közlekedési igazgatási hatóság 

elektronikus úton ellenőrizte 

 a jármű üzembentartója Magyarország területén 

rendelkezik lakcímmel 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 a jármű jogi helyzetének 

tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a 

kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága 

által kiadott 

o nem harmonizált adattartalmú forgalmi 

engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által 

hitelesített másolatát, vagy 

o 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, majd ezt követően a jármű előzetes eredetiség 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

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  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Használt jármű első forgalomba helyezése bármelyik 

közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási hivatala, 

kormányablak) kezdeményezhető. 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 
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Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

 A határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül 

benyújtásra, a közlekedési igazgatási hatóság azonnal 

kiállítja a forgalmi engedélyt, intézkedik a törzskönyv 

legyártására, és forgalomba helyezi a járművet. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Útmutató, tájékoztatás a www.nyilvantarto.hu weboldalán. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

eredetiségvizsgálat 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  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A külföldön nyilvántartott jármű esetében a tulajdonjog 

megszerzésétől, illetőleg a jármű behozatalától számított 30 

napon belül kezdeményeznie kell a származás-ellenőrzési 

nyilvántartásba vételt, illetve magyarországi forgalomba 

helyezést. 

A származás-ellenőrzésre kötelezett járművek esetében a 

származás-ellenőrzés elvégzését követően a forgalmi 

engedély hiányában is forgalomba helyezhető a jármű: 

a) ha a más EGT-államból behozott használt jármű 

http://www.nyilvantarto.hu/
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forgalomba helyezése során 

  nem áll rendelkezésre a nem 

harmonizált forgalmi engedély eredeti 

vagy a kiállító hatóság által hitelesített 

másolati példánya, de az ügyfél 

csatolja a kiállító hatóság által a jármű 

nyilvántartott adatairól kiállított 

igazolást, vagy   

 a harmonizált forgalmi engedély I. és II. 

részből áll, és a II. rész hiányzik 

b) a jármű azért nem rendelkezik forgalmi engedéllyel, 

mert a származási országban forgalomba helyezésre 

nem kötelezett  

c) a járművet hatósági árverés, hatósági vagy bírósági 

határozat útján szerezték meg és a jármű forgalmi 

engedéllyel nem rendelkezik. 

Az EGT államból behozott használt jármű magyarországi 

forgalomba helyezését csak abban az esetben lehet 

kérelmezni - függetlenül attól, hogy a harmonizált forgalmi 

engedély hány részből áll - ha rendelkezésre áll a 

harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példánya. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre a harmonizált forgalmi 

engedély I. része eredetben az eljáró közlekedési igazgatási 

hatóság a jármű forgalomba helyezését megtagadja. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a 

közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során 

elektronikus úton. 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Ideiglenes kivonás 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró szerv 

megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 
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SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ideiglenes kivonást szóban vagy írásban kell kérelmezni. 

A kérelemben meg kell adni az ideiglenes kivonás 

időtartamát. 

Ügyintézéskor igazolni kell az eljárási jogosultságot. 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 a kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes 

okmányt 

(személyazonosító igazolvány, kártya formátumú 

vezetői engedély, útlevél) 

 a lakcímkártyát, ha kiállításra került 

 igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolás 

Jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság) esetén szükséges: 

 

 közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 

címpéldány, vagy ennek közjegyző által 

hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás minta  

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságot igazoló 

okirata  

 az eljáró természetes személy személyazonosító 

okmánya, lakcímkártyája   

 

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell: 

 

 a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes 

bizonyító erővel rendelkező magánokiratot, vagy 

közokiratot  

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az ideiglenes kivonás díja 2300 forint. 
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Alapvető eljárási szabályok: Ideiglenes kivonás esetén a járművet a kérelemben 

meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra lehet 

kivonni a forgalomból. 

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását 

kezdeményezheti: 

 A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített 

üzemben tartó − aki egyben a gépjármű 

törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik 

 a törzskönyv jogosítottja (pl. a tulajdonos, a 

pénzintézet, a zálogjog jogosultja) illetve ezek 

képviselője/meghatalmazottja. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási hivatala, 

kormányablak) kezdeményezhető. 

Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a 

törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el. 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

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. 

Ha a gépjármű tulajdonosa, az üzemben tartója és a 

gépjármű törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintett nem 

ugyanaz a személy, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel 

jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a közlekedési 

igazgatási hatóság a jármű ideiglenes forgalomból történő 

kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő 

visszahelyezéséről határozatot hoz, ebben az esetben a 21 

napos ügyintézési határidő érvényesül. 

Ha a jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonását a 

törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél kérelmezte, 

akkor a kérelemben megjelölt időtartam lejárta előtti, ismételt 

forgalomba állását is a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező 

ügyfélnek kell bejelentenie a közlekedési igazgatási 

hatóságnál. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

A gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, annak 

meghosszabbítása, valamint a forgalomból ideiglenesen 

kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése a Webes 

ügysegéd alkalmazáson keresztül intézhető elektronikusan. 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

eredetiségvizsgálat részletes szabályairól  

 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti 

közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/webes_ugyseged
http://www.nyilvantarto.hu/hu/webes_ugyseged
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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  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A forgalomból történő ideiglenes kivonás: 

 a nyilvántartásban rögzítésre kerül 

 a rendszámtáblát (rendszámtáblákat) és a forgalmi 

engedélyt 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 vehet, ha a jármű a fogalomban tartás 

egyéb feltételeinek megfelel. 

A jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a kivonás 

időtartamának lejárta előtt díj fizetése ellenében kérelmezheti 

a jármű ismételt forgalomba helyezését, amennyiben a jármű 

forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt 

feltételek fennállnak.  

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a 

közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során 

elektronikus úton. 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  M betűjelű rendszámtábla kiadása 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró szerv 

megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 
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NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Csatolni kell: 

 az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt 

rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára 

kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, 

típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó 

adatokkal, 

 az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes 

rendszámtáblával közúton közlekedő járművek 

biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról, 

 az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolást, 

 a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, 

típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról 

készült – ügyintéző által hitelesített – másolatot, 

 a tulajdonjog vagy üzembentartói jog megszerzését 

igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati 

példányát, és ha az nem magyar nyelven került 

kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is. 

Be kell mutatni: 

 mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 

által külön jogszabály alapján megállapított 

regisztrációs számról kiadott igazolást, 

 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 

megkötésének igazolását, 

Természetes személy esetén: 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 
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meghatalmazást 

Jogi személy esetén szükséges: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának 

és használatának engedélyezése 19 500 Ft, mely 

tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási 

engedély és az indítási napló díját is, 

 M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati 

jogosultságának meghosszabbítása : 6500 forint 

Alapvető eljárási szabályok: A forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek 

közül a mezőgazdasági erőgépek M betűjelű ideiglenes 

rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel 

és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval vehetnek 

részt a közúti forgalomban. 

"M" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával történő, ideiglenes 

forgalomban tartás lassú járművek közül, magajáró 

mezőgazdasági erőgépek esetén akkor engedélyezhető, ha a 

jármű: 

 a magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító 

gép (arató-cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa 

betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, 

szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti 

kiközelítők) 

 a magajáró műtrágya- és szervestrágya szóró gép 

 a magajáró permetezőgép 

 a speciális magajáró eszközhordozó alváz 

 a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó 

magajáró rakodógép, 

amely tervezési sebessége szerint 25 km/óránál gyorsabb 

sebességgel haladni nem képes, illetve amelynek 

megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítvány, 

illetőleg a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta 

meg. 

Az "M" betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadásra kerül, 
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az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási 

napló, amely a közúti forgalomban való részvétel feltétele. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási hivatala, 

kormányablak) kezdeményezhető. 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az eljárás határideje 21 nap. A kérelem hiánytalan 

benyújtása esetén a közlekedési igazgatási hatóság 

megrendeli a rendszámtáblákat és a hozzá tartozó indítási 

naplót, amelyek megérkezésüket követően átvehetőek. 

 

Az ügyek intézését segítő Útmutató, tájékoztatás a www.nyilvantarto.hu weboldalán. 

http://www.nyilvantarto.hu/
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útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

eredetiségvizsgálat 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  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes 

forgalomban tartási engedély érvényességi ideje - új 

rendszámtábla kiadása nélkül: 

 három év, amely meghosszabbítható a rendszámtábla 

használatára való jogosultság fennállásának ismételt 

igazolásával egyidejűleg 

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási 

naplóban bejegyzett járműre vagy járművekre lehet 

felszerelni. 

Az üzemben tartó az ideiglenes forgalomban tartási engedély 

érvényességi idején belül köteles bejelenteni a közlekedési 

igazgatási hatóságnál az M betűjelű ideiglenes 

rendszámtáblával üzemeltetett járműveket érintő 

változásokat. 
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Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel 

csak Magyarország területén lehet közlekedni. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Nyilatkozat formanyomtatvány, mely tartalmazza a felvenni 

kívánt rendszámtáblákat, valamint a jármű gyártmányát, 

típusát és egyedi azonosíthatóságának adatait 

 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Műszaki érvényesség meghosszabbítása 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró szerv 

megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezett eljárás 

esetén a kérelméhez csatolni kell: 

 időszakos vizsgálat alapján a közlekedési hatóság 

által kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítványt, mely a 

jármű műszaki alkalmasságának érvényességi idejét 

a Műszaki vizsgálati bizonyítványban „Következő 

időszakos vizsgálat időpontja”-ként meghatározva 

igazolja 
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 jármű forgalmi engedélyét, amennyiben új forgalmi 

engedély kiállítása szükséges 

 a forgalmi engedély kiállítás illetékének megfizetését 

tanúsító igazolást 

Természetes személy esetén: 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 

Jogi személy esetén szükséges: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 ha a forgalmi engedély cseréje vagy kiadása is 

szükséges, annak illetéke 6000 forint 

Alapvető eljárási szabályok: Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat 

azonosítóját és a műszaki érvényességi időt a jármű forgalmi 

engedélyébe az időszakos vizsgálata során a közlekedési 

hatóság, egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság 

a Műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a nyilvántartásban 

szereplő adatok alapján jegyzi be. A bejegyzést le kell 

bélyegezni. 

A közlekedési hatóság a jármű műszaki érvényességének 

határidejét a forgalmi engedélybe a Nyilvántartó elektronikus 

úton történő egyidejű értesítése mellett bejegyezheti. A jármű 

azonosító- és műszaki adatainak, valamint motorjának egyedi 

azonosító jelében, illetve kódjában, és a műszaki vizsga 

záradék változásának esetén a közlekedési hatóság által 

kiadott, elektronikus úton megküldött „Műszaki Adatlap” 

alapján végzi el a közlekedési igazgatási hatóság az 

adatváltozás járműnyilvántartásba történő bejegyzését. 

Ha nem kerül sor új forgalmi engedély kiállítására, az 

adatváltozást a forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések 

rovatába - a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel 

egyidejűleg - kell bejegyezni. 
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Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A műszaki érvényességi idő meghosszabbítását a jármű 

forgalmi engedély szerinti üzembentartója, vagy az 

üzembentartó képviselője (meghatalmazott) kérheti. 

A műszaki érvényességi idő meghosszabbítása 

kérelmezhető: 

 a műszaki vizsgálóállomásokon a jármű időszakos 

megvizsgálása során 

(a vizsgáló állomásokról a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság honlapján tájékozódhat) 

 amennyiben a jármű forgalmi engedélyében az 

érvényességi idő bejegyzésére szolgáló hely betelt, 

vagy adatváltozás miatti bejegyzés szükséges, úgy új 

forgalmi engedély kiállításával az érvényesítést, vagy 

adatváltozást a közlekedési igazgatási hatóság végzi 

el (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

hivatala, kormányablak) 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

http://www.nkh.hu/
http://www.nkh.hu/
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Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az eljárás határideje fő szabály szerint 21 nap, de hiánytalan 

kérelem esetén azonnal megtörténik a műszaki adatok 

megváltozásának nyilvántartásba vétele az okmányirodai 

ügyintézés során. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

eredetiségvizsgálat 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  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Ha az állandó forgalmi engedély műszaki érvényességi ideje 

lejárt, a közlekedési hatóságnak a műszaki vizsgáról szóló 

értesítése, vizsgahatározata, valamint berendelő határozata a 

jármű műszaki megvizsgálásának napjáig, de legfeljebb az 

érvényességi idő lejártát követő harminc napig - ezt követően 

pedig csak a vizsga napján - jogosít a közúti forgalomban 
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való részvételre. 

A forgalomba helyezett, a forgalomból kivont, de érvényes 

műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetében a 

közlekedési igazgatási hatóság kérelemre A típusú ideiglenes 

forgalomban tartási engedélyt ad ki, amelynek érvényességi 

ideje 3 nap. Ezen ideiglenes forgalomban tartási engedély 

kizárólag a jármű javítása, eredetiségvizsgálata vagy 

hatósági vizsgálata céljából a jármű telephelye és a 

gépjármű-fenntartó telephelye, vagy az eredetiségvizsgálat, 

továbbá a hatósági vizsgálat helyszíne között történő 

közlekedésre jogosít. 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a 

közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során 

elektronikus úton. 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Négykerekű segédmotoros kerékpár és mopedautó első 

forgalomba helyezése 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró szerv 

megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A kérelemhez csatolni kell 

 a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy 
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hitelesített másolatát  

 az "igazolólap" elnevezésű forgalmi engedély, és a 

rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának 

megfizetését tanúsító igazolást 

 a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési 

hatóság által megállapított műszaki adatokat és 

műszaki alkalmasságot a közlekedési hatóságtól 

elektronikus úton átveszi 

A kérelemhez be kell mutatni 

 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, 

vagy mentességéről szóló igazolást 

 új jármű esetén a forgalmazó által kiállított 

járműkísérő lapot 

 

Természetes személy esetén: 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 

Jogi személy esetén szükséges: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az E típusú különleges rendszámtábla díja : 3 500 forint 

Az Igazolólap díja: 4 800 forint 

Nem kell illetéket fizetni a négykerekű segédmotoros 

kerékpár tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának 

szerzésekor.  

 

Alapvető eljárási szabályok: A négykerekű segédmotoros kerékpárok esetében kiadásra 

kerül: 

 "Igazolólap" elnevezésű hatósági engedély 

 "E" típusú különleges rendszámtábla 
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A négykerekű segédmotoros kerékpárok esetében a 

közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba 

bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedély „Hivatalos 

feljegyzések” rovatába jegyzi be a forgalmazási korlátozás 

tényét és jogosítottját. 

A törzskönyv nem adható ki a négykerekű segédmotoros 

kerékpárok rendszámtáblával történő ellátása során. 

A négykerekű segédmotoros kerékpárokat nem kell 

időszakos műszaki vizsgálatra bemutatni. 

A négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi 

forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási 

eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell 

elvégezni. 

Előzetes eredetiségvizsgálatot a már forgalomba helyezett 

négykerekű segédmotoros-kerékpárok tulajdonjog-

változásának nyilvántartásba vételére irányuló eljárást 

megelőzően kell elvégezni. 

A négykerekű segédmotoros kerékpárok forgalomba 

helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármű 

tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása hiányában a 

származás-ellenőrzés és eredetiségvizsgálat elvégzése 

nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az 

üzemben tartó járműnyilvántartásba történő egyidejű 

bejegyzésével, ha a jármű magyarországi gyártására vagy 

behozatalára 2009. április 1-jét megelőzően került sor, és a 

járműnek a forgalomba helyezést kezdeményező ügyfél 

birtokába kerülése igazolt.  

Az így nyilvántartásba vett jármű üzembentartója az 

üzembentartói jogát átruházhatja. Az üzembentartó személy 

változását igazoló - a közúti közlekedési nyilvántartásba 

bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó 

személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő 

felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi 

elemekről szóló kormányrendelet szerinti - teljes bizonyító 

erejű magánokiraton nem kell feltüntetni a tulajdonos adatait. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási hivatala, 

kormányablak) kezdeményezhető. 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 
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Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül 

benyújtásra, a közlekedési igazgatási hatóság azonnal 

kiállítja az igazolólapot és nyilvántartásba veszi a járművet és 

kiadja a rendszámot. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Útmutató, tájékoztatás a www.nyilvantarto.hu weboldalán. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

Az ügytípushoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről  

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

http://www.nyilvantarto.hu/
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 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 

eredetiségvizsgálat 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  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

2009. április 1-jétől a négykerekű segédmotoros kerékpárokat 

(quad) is forgalomba kell helyezni. A hatósági engedéllyel és 

jelzéssel való ellátást az üzembentartónak kell kérnie. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a 

közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során 

elektronikus úton. 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  P betűjelű rendszámtábla kiadása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. szám alatti Kormányablak 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Csatolni kell: 

 az ügyfél kérelmét a felvenni kívánt P rendszámtábla 

darabszámára vonatkozó adatokkal, mely kérelemnek 

tartalmaznia kell a rendszám használat jogosultságát 

igazoló tevékenységi kör megnevezését, továbbá az 

esetleges korlátozások alóli felmentés kérésének 

indoklását, 
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 a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban 

Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy 

elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat 

 az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolást, 

Be kell mutatni: 

 közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 

címpéldány, vagy ennek közjegyző által 

hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás minta  

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságot igazoló 

okirata  

 az eljáró természetes személy személyazonosító 

okmánya, lakcímkártyája   

 

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell: 

 

 a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes 

bizonyító erővel rendelkező magánokiratot, vagy 

közokiratot  

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 a P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és 

használatának engedélyezése 38 000 Ft, mely 

tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási 

engedély és az indítási napló díját is, 

 indítási napló pótlása, hitelesítése: 3500 forint 

Alapvető eljárási szabályok: P betűjelű rendszámot 

a) a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó 

szervezetnek az általa gyártott, vagy tesztelési célból részére 

üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett 

járművei tesztelése,  

b) a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre 

jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba nem 

helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont 

jármű kereskedelmi célból történő szállítása, továbbá 

kereskedelmi célú kipróbálása 

c) a gépjármű-fenntartó szervezetnek a forgalomból 

kérelemre ideiglenesen kivont vagy lejárt műszaki 

érvényességű jármű javításához kapcsolódó diagnosztikai 

tevékenység (a javítást megelőző vagy azt követő 

kipróbálás), és 

d) a közlekedési kutatóintézetnek járművizsgálatok végzése,  

e) a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti 

járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri 
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rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek 

tesztelés céljából lehet igényelni. 

 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az ország területére kiterjedő illetékességgel a 

megyeszékhelyen működő járási hivatal hatáskörébe tartozik. 

Ügyfélfogadás ideje:  

7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.  

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az eljárás határideje 21 nap.  

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

Az ügytípushoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti 

közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

 29/2004. (VI.16.) BM rend. a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 

 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Az engedély csak arra a tevékenységre adható, ami a 

cégkivonatban szerepel. Gépjármű kereskedőnek fő 

tevékenységként kell, hogy szerepeljen a gépjármű- vagy 

egyéb jármű kereskedelem, gépjármű javítással foglalkozó 

cégnek a tevékenységi körei között kell, hogy szerepeljen a 

járműjavítás, karbantartás. 

 

A rendszám kiadásának feltétele a kötelező felelősség 

biztosítás megkötésének igazolása, melyet a rendszám 

átvételekor kell bemutatni. 
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A P betűjelű rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti 

forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási 

hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni. 

 

A P betűjelű rendszámtáblával ellátott jármű vezetője a közúti 

közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalomban 

tartási engedéllyel, az indítási naplóval és a jármű vezetésére 

jogosító feltételeket igazoló okirattal a rendszámtábla 

használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítás fennállását. 

A P rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú 

megállapodás esetében, illetve akkor jogosít más EGT 

államban történő közlekedésre, ha azt az adott ország 

jogszabályai is lehetővé teszik. 

A P rendszámtábla csak olyan járműre szerelhető fel, amely 

a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van. E 

feltételek betartásáért a jármű üzembentartója felelős. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.  

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek részére 

sárga rendszám kiadása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. szám alatti Kormányablak 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A kérelemhez csatolni kell: 

 a közlekedési hatóság által kiadott, a jármű műszaki 

alkalmasságát igazoló Műszaki vizsgálati bizonyítvány 

 a közlekedési hatóság által kiadott közúti közlekedési 

szolgáltatási engedély számot tartalmazó igazolást 

 a jármű forgalmi engedélyét 

 a jármű rendszámtábláit 

 a forgalmi engedély kiállítás illetékének és a 
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rendszám díjának megfizetését tanúsító igazolásokat 

Természetes személy esetén: 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 

Jogi személy esetén szükséges: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 a különleges rendszámtábla díja: 1 pár rendszám 

esetén 13 000 forint, 1 db rendszám esetén 8 500 

forint 

 a forgalmi engedély cseréjének illetéke: 6000 forint 

Alapvető eljárási szabályok: A közlekedési igazgatási hatóság a külön jogszabályban 

meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre 

a közlekedési hatóság engedélye alapján a szabványtól 

eltérő alapszínű (sárga) rendszámtáblát ad ki. 

A rendszámtábla sárga színben történő kiadását a 

nyilvántartásban és a forgalmi engedélyben jelölni kell.   

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az ország területére kiterjedő illetékességgel a 

megyeszékhelyen működő járási hivatal hatáskörébe tartozik 

a sárga rendszámtábla kiadásával és ezen járművek 

üzemeltetési jellegével, annak változásával kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

Ügyfélfogadás ideje:  

7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.  

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az eljárás határideje fő szabály szerint 21 nap, de hiánytalan 

kérelem esetén azonnal megtörténik a rendszámtábla 

megváltozásának nyilvántartásba vétele az okmányirodai 
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ügyintézés során. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

eredetiségvizsgálat 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  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a 

közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során 

elektronikus úton. 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Származás ellenőrzés 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  
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gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A jármű származásellenőrzéséhez az alábbi okmányokat, 

okiratokat kell bemutatni: 

 a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat 

eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha 

az nem magyar nyelven került kiállításra, annak 

hiteles, magyar nyelvű fordítását, 

 a járműhöz kiadott forgalmi engedélyt vagy annak a 

kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak 

hiteles fordítását, forgalmi engedély hiányában a 

külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármű 

nyilvántartásba történő bejegyzésének tényéről, és az 

okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát 

tartalmazza, 

 a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási 

díjának befizetéséről szóló igazolást, 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 

 jogi személy esetében: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 

ellátott címpéldányt, avagy ennek 

közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-mintát, 
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 a cég ügyintézőjének eljárási 

jogosultságát igazoló okiratot. 

Más EGT-államból behozott használt jármű 

származásellenőrzésre kötelezett: 

- ha nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi 

engedély eredeti vagy a kiállító hatóság által 

hitelesített másolati példánya, de az ügyfél csatolja a 

kiállító hatóság által a jármű nyilvántartott adatairól 

kiállított igazolást, vagy 

- a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és 

a II. rész hiányzik.  

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A származásellenőrzés eljárási díja 10. 900 Ft, amelyet az 

eljárás megkezdése előtt kell a Belügyminisztérium 

számlájára igazoltan befizetni. 

A befizetett díj visszatérítésére – az eljárás kimenetelétől 

függetlenül – nincs lehetőség. 

Alapvető eljárási szabályok: A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt 

jármű - a más EGT államból behozott és a forgalomba 

helyezés feltételeinek megfelelő jármű és a négykerekű 

segédmotoros kerékpár kivételével - forgalomba 

helyezésének kezdeményezése előtt származás-ellenőrzését 

el kell végezni. A származás-ellenőrzés kezdeményezése a 

közlekedési igazgatási hatóságnál származás-ellenőrzési 

nyilvántartásba vétellel valósul meg. 

Nem kell származásellenőrzést végezni: 

 a négykerekű segédmotoros kerékpárok esetén 

 más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából 

behozott használt jármű belföldi forgalomba 

helyezését megelőzően, a jármű jogi helyzetének 

tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a 

kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága 

által kiadott 

o nem harmonizált adattartalmú forgalmi 

engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által 

hitelesített másolatát, vagy 

o harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. 

részét, valamint II. részét feltéve, hogy a jármű 

származási tagállamában ez utóbbi kiállításra 

került. 

Az eljárást megindító irat Származásellenőrzést bármely közlekedési igazgatási 
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benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

hatóságnál (járási hivatal okmányirodájánál, 

kormányablakánál) lehet kezdeményezni, amely a 

származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg. 

A jármű származásának ellenőrzése során a közlekedési 

igazgatási hatóság az okmányok és okiratok elektronikus 

másolatát elektronikus úton, az ellenőrzés elvégzéséhez 

szükséges adatok beszerzése céljából a közlekedési 

igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatalának megküldi. 

A közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró 

Budapest Főváros Kormányhivatala a származás-ellenőrzés 

elvégzése során a külföldi és nemzetközi körözési 

nyilvántartásokban és a külföldi hatóság nyilvántartásaiban 

történő ellenőrzés alapján tisztázza a jármű származását, és 

ennek eredményéről hozott határozatát a közlekedési 

igazgatási hatóság részére elektronikus úton megküldi. A 

határozat a forgalomba helyezési eljárásban annak jogerőre 

emelkedéstől számított hat hónapig használható fel. 

A származás-ellenőrzés során gyanúra okot adó körülmény 

különösen, ha:  

a) a külföldi vagy a nemzetközi körözési nyilvántartásban a 

jármű vagy annak hatósági jelzése, okmányai körözés alatt 

állnak,  

b) az ügyfél által benyújtott külföldi okiratok 

megrongálódottak, azokban bármilyen javítás, elírás látható, 

c) gyanú van arra, hogy a jármű rendszámtábláját, forgalmi 

engedélyét meghamisították, 

 d) a jármű forgalmi engedélybe bejegyzett alvázszáma a 

jármű típusára jellemzőtől eltérő karaktereket tartalmaz. 

 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő (21) nap.  

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a külföldi 

jogsegély időtartama, amelynek keretében a hatóság a 

külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és 

nemzetközi körözési nyilvántartásokban ellenőrzi a járművet.  

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Útmutató, tájékoztatás a www.nyilvantarto.hu weboldalán. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

eredetiségvizsgálat részletes szabályairól  

 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti 

http://www.nyilvantarto.hu/
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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  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg 

kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban 

tartása, ha az ügyfél a kérelemhez bemutatta: 

 a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, 

 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét 

tanúsító igazolást, 

 a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a 

közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot.  

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a 

közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során 

elektronikus úton. 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Törzskönyv cseréje, pótlása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 
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Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A törzskönyv cseréjéhez és pótlásához szükséges iratok: 

 az adatváltozásokat igazoló okirat a törzskönyv 

cseréje esetén 

 az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrségi 

feljelentés, elvesztése vagy megsemmisülése esetén 

az erről szóló jegyzőkönyv, 

 a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító 

igazolás 

Természetes személy esetén: 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 

Jogi személy esetén szükséges: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 forint. 

Illetékmentes a törzskönyv cseréje: 

 ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul 

 ha az okmány gyártáshibás 

 családi állapot változásból eredő névváltozás miatt 

indult eljárás esetén 

 eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás 

esetén 

Alapvető eljárási szabályok:  A jármű átírásakor továbbá a jármű vagy a tulajdonos 

adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett 

bármely más adat változásakor új törzskönyvet kell 

kiállítani, a korábbi törzskönyvet vissza kell vonni és 

érvénytelenítve a keletkezett iratokkal a 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

Nyilvántartónak meg kell küldeni. 

 A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor, 

megsemmisülésekor annak sorszámát a közlekedési 

igazgatási hatóság értesítése alapján a Nyilvántartó a 

Hivatalos Értesítőben és a kormányzati honlapon 

közzéteszi. 

 Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv 

csak a sorszámának a Hivatalos Értesítőben (Magyar 

Közlöny melléklete) való közzétételét követő 15. nap 

eltelte után pótolható. 

 Amennyiben a közzétételt követően valamely érdekelt 

fél a járművel, vagy törzskönyvvel kapcsolatos 

jogosultságát a megjelölt határidőn belül igazolja, a 

törzskönyv nem pótolható. 

 Amennyiben a törzskönyv – megrongálódása ellenére 

– kétséget kizáróan azonosításra alkalmas, az új 

törzskönyv kiállításának kezdeményezése közzététel 

nélkül elvégezhető. 

 Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, 

megsemmisülése, megrongálódása az átírásra 

irányuló hatósági eljárás megindítását megelőzően 

történt, és a jármű tulajdonjogának jogszerű 

megszerzését az ügyfél az eljárásban hitelt 

érdemlően igazolja. 

 A tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére a 

közzétételt követő 15. nap után kerülhet sor. 

 A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor 

tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő 

átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó 

nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a 

közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy 

postai úton veheti át. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Törzskönyv kiállítása bármelyik közlekedési igazgatási 

hatóságnál (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

hivatala, kormányablak) kezdeményezhető személyesen 

vagy meghatalmazással. 

 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 
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Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A törzskönyv legyártásának indítására a hiánytalanul 

benyújtott kérelem esetén azonnal, egyéb esetben a kérelem 

benyújtását követő 21 napon belül kell intézkedni, kivételt 

képez ez alól a törzskönyv pótlása. 

A törzskönyv pótlására vonatkozó kérelem esetén az 

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv 

sorszámát a közlekedési igazgatási hatóság értesítése 

alapján a Nyilvántartó a Magyar Közlöny mellékletét képező 

Hivatalos Értesítőben a www.magyarorszag.hu portálon 

közzéteszi. 

 

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 

a kormányablakban.  

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

Útmutató, tájékoztatás a www.nyilvantarto.hu weboldalán. 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
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letölthető 

formanyomtatványok 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

eredetiségvizsgálat 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  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A jármű tulajdonjogát igazoló okirat a törzskönyv.  

Az jogosult a törzskönyvre, aki a jármű tulajdonjogát igazolja 

a jármű első forgalomba helyezése során, illetve a jármű 

tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele (átírása) 

esetén. 

Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet 

jogszerű tulajdonosnak kell tekinteni. 

Egy járműhöz egy időben csak egy érvényes törzskönyv 

tartozhat. 

A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének 

nem feltétele. 

Nem adható ki törzskönyv: 

 a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló rendeletben meghatározott 

időpontig, ha a járművet a tulajdonos az állam által 
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nyújtott járművásárlási támogatás felhasználásával 

vette, 

 a jármű V betűjelű ideiglenes rendszámtáblával 

történő ellátásakor, 

 a jármű DT, CK betűjelű különleges rendszámtáblával 

történő ellátásakor, 

 a jármű Z és SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával 

történő ellátása során, és 

 a négykerekű segédmotoros kerékpárok 

rendszámtáblával történő ellátásakor. 

A kész törzskönyv átvehető a kérelmező választása szerint: 

 a közlekedési igazgatási hatóságnál 

 postai úton 

A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve az átvételre 

feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni. 

A jármű tulajdonjogát érintő korlátozás (elidegenítési, 

terhelési tilalom) esetén a törzskönyv kizárólag a korlátozás 

jogosítottja részére adható ki. 

Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes 

közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától 

számított egy évig megőrzi, ezt követően a Nyilvántartónak 

megsemmisítés céljából megküldi. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a 

közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során 

elektronikus úton. 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

Ügytípus:  Új jármű első forgalomba helyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 
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KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A kérelemhez csatolni kell 

 a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy 

hitelesített másolatát, illetve ha az nem magyar 

nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar 

nyelvű fordítását is, 

 a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének 

megfizetését tanúsító igazolást 

 a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának 

befizetéséről szóló igazolást. 

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 eredetiségvizsgálat 

megtörténtét igazoló hatósági bizonyítványt 

 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, 

vagy mentességéről szóló igazolást 

 a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító 

igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba 

vétele a Magyarország területén történt, 

Természetes személy esetén: 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 

Jogi személy esetén szükséges: 
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 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

Forgalmi engedély illetéke : 6000 forint 

Törzskönyv illetéke : 6000 forint 

 

Rendszámtáblával kapcsolatos díjak: 

 egy pár általános rendszámtábla: 8 500 forint 

 egy darab általános rendszámtábla: 5 500 forint 

 egy pár különleges rendszámtábla: 13 000 forint 

 egy darab különleges rendszámtábla: 8 500 forint 

 egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának 

engedélyezése: 112 450 forint 

 egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának 

engedélyezése: 435 000 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 

hajtómotorjának 

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. 

 

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól 

a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, 

nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a 

pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának 

gazdálkodó szervezet általi megszerzése. 

 

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, 

használat, illetve üzembentartói jog megszerzése 

esetén a fentiekben meghatározott, illetékek 25%-

ának megfelelő illetéket kell fizetni. 
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Alapvető eljárási szabályok: Új járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha: 

 a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy 

annak hiteles másolatával igazolták vagy, ha azt nem 

magyar nyelven állították ki, annak hiteles, magyar 

nyelvű fordítását a kérelemhez csatolták, 

 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét 

vagy a gépjármű-felelősségbiztosítás alóli 

mentességét igazolták, 

 a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá 

tartozó járművek esetében a vámhatóság 

adatbázisában a regisztrációs adó megfizetésének 

megtörténtét a közlekedési igazgatási hatóság 

elektronikus úton ellenőrizte, 

 a közlekedési hatóság a járműre forgalomba 

helyezési engedélyt adott ki, megállapította a jármű 

műszaki adatait és műszaki alkalmasságát, és 

 a jármű üzemben tartója Magyarország területén 

rendelkezik lakcímmel vagy székhellyel (telephellyel) 

 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 

 egyéb új jármű esetében járműkísérő lapot állítottak 

ki, vagy elvégezték a jármű előzetes 

eredetiségvizsgálatát 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Új jármű első forgalomba helyezése bármelyik közlekedési 

igazgatási hatóságnál (a fővárosi és megyei kormányhivatal 

járási hivatala, kormányablak) kezdeményezhető. 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 
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Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

 A határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül 

benyújtásra, a közlekedési igazgatási hatóság azonnal 

kiállítja a forgalmi engedélyt, intézkedik a törzskönyv 

legyártására, és forgalomba helyezi a járművet. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Útmutató, tájékoztatás a www.nyilvantarto.hu weboldalán. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

eredetiségvizsgálat 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 

http://www.nyilvantarto.hu/
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történő felhasználhatóságához szükséges kötelező 

tartalmi elemekről  

 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti 

közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a 

közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során 

elektronikus úton. 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Üzembentartó változás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell: 

 az üzembentartó változását igazoló teljes bizonyító 

erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányát 

 a korábban kiadott forgalmi engedélyt 
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 a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító 

igazolást 

Be kell mutatni: 

 az üzembentartó nevére szóló kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást 

 vagyoni értékű jog illetékének megfizetését tanúsító 

igazolás 

Természetes személy esetén: 

 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 

Jogi személy esetén szükséges: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A forgalmi engedély illetéke 6000 forint. 

Fő szabályként gépjárműre, pótkocsira vonatkozó 

haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói 

jog megszerzése esetén a lent meghatározott 

illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni. 

 

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 

hajtómotorjának 

teljesítménye 

Jármű gyártástól 

számított kora  
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(kW) 

      

      

  

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  

      

      

 

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. 

 

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól 

a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, 
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nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a 

pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának 

gazdálkodó szervezet általi megszerzése. 

 

Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának 

megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, 

használati vagy üzembentartói jog alapítása 

történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát 

az azon fennálló használati, haszonélvezeti, 

illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a 

megállapított illetéket csökkenteni kell a 

haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói 

jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével. 

 

Alapvető eljárási szabályok: A bejelentést a tulajdonosnak a változástól számított 15 

napon belül teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy 

közokirat) benyújtásával, és a forgalmi engedély új 

üzembentartó nevére történő kiállításának 

kezdeményezésével kell megtennie. 

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. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Gépjármű üzembentartójának személyében bekövetkezett 

változást a jármű tulajdonosának vagy meghatalmazottjának 

kell bejelentenie. 

A gépjármű üzembentartó személyében bekövetkezett 

változást bármelyik okmányirodában vagy kormányablakban 

be lehet jelenteni. 

Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a 

törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el. 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 
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Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az üzembentartó változásának nyilvántartásba vétele és az új 

forgalmi engedély kiállítása azonnal megtörténik az 

okmányirodai ügyintézés során. 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

Az üzembentartó változását igazoló teljes bizonyító erejű 

magánokirat 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 
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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  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei:  

o a jogügylet tárgyát képező jármű azonosítói 

(rendszám, alvázszám), valamint gyártmány 

adatai 

o a felek természetes személyazonosító adatai 

(családi és utóneve, születési helye és ideje, 

anyja születési családi és utóneve), a 

személyazonosságot igazoló okmányának 

sorszáma, lakcíme 

o jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet megnevezése, 

képviselőjének neve, székhelyének 

(telephelyének) címe, cégjegyzék- illetve 

nyilvántartási száma 

o a jogügylet ingyenes vagy visszterhes 

jellegének meghatározása 

o a járműhöz tartozó forgalmi engedély 

sorszáma, az okmány új üzembentartó részére 

történő átadásának ténye, időpontja 

o az időpont, amikor a jármű az új üzembentartó 

birtokába kerül 

o a birtokba vételkor a kilométerszámláló 

műszer által jelzett érték (km-óra állás) 

o a jogügylet hatályba lépésének időpontja 

o a tulajdonos nyilatkozata, amely szerint teljesíti 

bejelentési kötelezettségét az előírt határidőn 

belül 

o a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a 

bejelentés nyilvántartásba történő 

bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint 

a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési 

kötelezettség késedelmes teljesítésének 

jogkövetkezményeit 

o a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló 

kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog ténye 

Ha az üzembentartói szerződés a kötelező elemeket nem 

tartalmazza, akkor az joghatás kiváltására alkalmatlan, ezért 
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az üzembentartó változás ténye a nyilvántartásba nem kerül 

bejegyzésre. Ez esetben az eljáró hatóság a nyilvántartásba 

történő bejegyzést elutasítja. 

A törzskönyv jogosítottjának (pl. 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, rendszámtábla és regisztrációs 

matrica pótlása 

Az üzembentartó legfontosabb kötelezettségei: 

 kötelező gépjármű felelősségbiztosítási jogviszony 

fenntartása 

 gépjárműadó fizetése 

 az üzembentartó adatai változásának bejelentése 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az üzembentartó személyének változását igazoló teljes 

bizonyító erejű magánokirat - 2014. március 15-től hatályos 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő iratminta a 

www.nyilvantarto.hu weboldalán.  

 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus:  Végleges kivonás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

 

ABALIGET, ARANYOSGADÁNY, ÁTA, BAKONYA, 

BERKESD, BIRJÁN, BOSTA, CSERKÚT, EGERÁG, 

ELLEND, GÖRCSÖNY, GYÓD, HOSSZÚHETÉNY, 

HUSZTÓT, KESZÜ, KISHEREND, KOVÁCSSZÉNÁJA, 

http://www.nyilvantarto.hu/


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

KOZÁRMISLENY, KÖKÉNY, KŐVÁGÓSZŐLŐS, 

KŐVÁGÓTÖTTÖS, LOTHÁRD, MAGYARSARLÓS, 

NAGYKOZÁR, ÓCSÁRD, ORFŰ, PÉCS, PÉCSUDVARD, 

PELLÉRD, PEREKED, POGÁNY, REGENYE, ROMONYA, 

SZALÁNTA, SZEMELY, SZILÁGY, SZILVÁS, SZŐKE, 

SZŐKÉD 

 

Pécsi Járási Hivatal Kormányablakai: 

 

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

Pécs, Aidinger János utca 43. 7632 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

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, ha az kiadásra került 

 a jármű forgalmi engedélyét 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolást 

Egyéb jármű esetén, ha nem kívánják ismét belföldön 

forgalomba helyezni: 

A kérelemhez csatolni kell: 

 a rendszámtáblát (táblákat) 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 a jármű forgalmi engedélyét 

 a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került 

 az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolást 

Természetes személy esetén: 
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 személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 

igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén 

meghatalmazást 

Jogi személy esetén szükséges: 

 a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, 

avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, 

 a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot. 

 

Eljárási illeték (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A végleges kivonás díja 2300 forint. 

Alapvető eljárási szabályok: Az ügyfél kérelmére a hatóság véglegesen kivonja a járművet 

a forgalomból: 

 bontási átvételi igazolás alapján személygépkocsi, 

legfeljebb 3500 kg össztömegű tehergépkocsi, 

valamint a motoros triciklinek nem minősülő 

háromkerekű gépjármű esetén 

 egyéb járműfajta esetén bontási átvételi igazolás 

nélkül, ha annak ismételt belföldi forgalomba 

helyezési szándéka nem áll fenn 

A közlekedési igazgatási hatóság a közterület-felügyeletnek a 

kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a 

járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre 

vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 

17. § (8) bekezdése szerinti kérelmére bontási átvételi 

igazolás alapján véglegesen vonja ki a járművet a 

forgalomból. 

 

Ha a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási 

átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági jelzését, 

forgalmi engedélyét és törzskönyvét - a közterület-felügyelet 

által kezdeményezett eljárás kivételével - a közlekedési 

igazgatási hatóságnál le kell adni. 

A közlekedési igazgatási hatóság a jármű bontási átvételi 

igazolás alapján forgalomból történő végleges kivonása 

esetén a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából megküldi 

a Nyilvántartónak, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét a 

bontási átvételi igazolás átvételével, valamint a bontási 
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átvételi igazolás sorszámának járműnyilvántartásba történő 

bejegyzésével egyidejűleg egyszerűsített határozattal 

visszavonja. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Jármű forgalomból történő végleges kivonását 

kezdeményezheti: 

 a jármű tulajdonosa 

 a tulajdonos meghatalmazottja 

Bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási hivatala, 

kormányablak) kezdeményezhető. 

 

Ügyfélfogadás ideje:  

Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:30 

 

Pécs, Aidinger J. utca 43. 7632 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Indóház tér 1. 7623 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 

 

Pécs, Szántó Kovács János utca 1. 7633 

 

Hétfő 7:00-17:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-13:30 
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Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A forgalomból kivonás hiánytalan kérelem esetén azonnal 

megtörténik az okmányirodai ügyintézés során. Az 

egyszerűsített határozat meghozatala 21 napon belül történik. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás 

www.nyilvantarto.hu 

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 

eredetiségvizsgálat 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  

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont 

jármű ismételten nem helyezhető forgalomba. 

 

Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a 

közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során 

elektronikus úton. 

A hatósági döntések 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
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 HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 

 

HATÓSÁGI OSZTÁLY 

 

Ügytípus megnevezése: a tanköteles tanuló részére nevelési-oktatási intézmény 

kijelölésére irányuló eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatal, Baranya 

megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): BAMKH Pécsi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 7621 Pécs, Zrínyi Miklós u. 11. 

A kizárást elrendelő határozatot követő 8. nap után, amennyiben a szülő nem talál új iskolát 

 

Jogosultak köre: köznevelési intézmények 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

 

Ügy rövid leírása: a megkeresést követő 3 munkanapon belül a járási hivatal határozatában 

új intézményt jelöl ki a tanuló számára. Az iskolát, kollégiumot úgy kell kijelölni, hogy a 

tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés-oktatás igénybevétele ne jelentsen 

aránytalan terhet. Szakképzési centrum tanulója esetében a szakképzési centrum másik 

tagintézménye is kijelölhető. 

 

Ügyintézési határidő: 3 munkanap 

 

Jogorvoslati lehetőség: Baranya Megyei Kormányhivatal 15 napon belül 

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. §-ának 

(5) bekezdése 

 

 

Ügytípus megnevezése:  Az egyházi és magánfenntartású köznevelési intézmények 

működésének engedélyezése – engedély kiadására/módosítására irányuló eljárás: 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály  
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Illetékességi terület: Baranya megye  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 11.  

(telefon:72/512-812, Fax:72/512-821, e-mail:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) 

ideje:  H-CS: 08.00-16.30; P: 08:00-14.00 

 

Jogosultak köre: Nemzetiségi önkormányzat, nyilvántartásba vett egyház vagy annak belső 

egyházi jogi személye, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, alapítvány, 

egyesület és más jogi személy képviselője, továbbá természetes személy, ha a tevékenység 

folytatására a jogot megszerzi.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

- köznevelési intézmény alapító okirata, 

- a nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozat,  

- az ellátott feladatokhoz a fenntartó által jóváhagyott nevelési, pedagógiai, szakmai 

program, munkaterv,  

- azokat az okiratok, amelyekből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a 

köznevelési intézmény feladatai ellátásához szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi 

feltételek rendelkezésre állnak,  

- újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében a kérelemhez csatolni kell a nevelő 

és oktató munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésének külön 

jogszabályban meghatározott ütemtervét.  

A működési engedély iránti kérelem melléletét képezi minden olyan okirat, ami az 

alapfeladatként megjelölt tevékenységek jogszerű megkezdését igazolja:  

- nyilvántartásba vételről szóló határozat,  

- bérleti szerződések,  

- hatósági engedélyek,  

- tantárgyfelosztás,  

- munkajogi dokumentumok,  

- a gyakorlati oktatási hely biztosítására kötött együttműködési megállapodás,  

- költségvetés,  

- fenntartói nyilatkozatok (pl. arról, hogy a gyakorlati képzést tanulószerződés alapján 

végzik),  

- nyilatkozat a gyermekétkeztetés ellátásának módjáról.  

Tűzvédelmi, közegészségügyi, munkavédelmi feltételek igazolását, amennyiben a 

működési engedély kiadását/módosítását új székhely/telephely/feladatellátási hely 
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vonatkozásában vagy jelentős feladat- illetve létszámbővülés céljából kezdeményezi a 

fenntartó.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

- az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forint illetéket kell fizetni;  

- az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000,- forint,  

- végzés elleni fellebbezésért 3000,- forint illetéket kell fizetni,  

amely összeget illetékbélyegben kell leróni, feltéve, ha a kérelmező nem rendelkezik 

teljes személyes illetékmentességgel.  

 

Ügy rövid leírása: 

Új intézmény alapítása esetén a működési engedély kiadására irányuló kérelmet az 

intézmény nyilvántartásba vételét követő 6 hónapon belül (de legkésőbb a tervezett 

működés (tanév) megkezdését megelőző május utolsó munkanapjáig) lehet benyújtani 

az intézmény székhelye szerinti megyeszékhely szerinti járási hivatalnál. A működési 

engedély iránti kérelmet a köznevelési intézmény fenntartója nyújtja be. A köznevelési 

intézmény telephelye működésének engedélyezése a megyeszékhely szerinti járási 

hivatal szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal hatáskörébe tartozik. 

Amennyiben egy intézmény több megyében működik, akkor a telephely/tagintézmény 

jogerős működési engedély határozatát az illetékes megyeszékhely szerinti járási 

hivatal megküldi az intézmény székhelye szerinti megyeszékhely szerinti járási 

hivatalnak, amely a működési engedélyt a telephelyekre vonatkozó engedéllyel vagy 

engedélyekkel egységes szerkezetben adja ki. A telephelyre vonatkozó működési 

engedély kiadása tárgyában a telephely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 

hivatal az intézmény székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal 

véleményének kikérésével hoz határozatot. Az intézmény székhelye szerint illetékes 

megyeszékhely szerinti járási hivatal az egységes szerkezetű működési engedély 

kiadásakor a telephelyre vonatkozó működési engedély adattartamát nem változtathatja 

meg, annak jogszerűségéért a telephely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 

hivatal felel.  

2014. január 1-jétől valamennyi intézményi átszervezésre irányuló fenntartói döntés 

határideje május utolsó munkanapja, valamint ezen tárgykörben a kérelem 

benyújtásának határideje május utolsó munkanapja. A fenntartó tanítási évben, továbbá 

– a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben - iskolát nem indíthat, 

továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói 

jogát nem adhatja át, iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem 

szerveztethet át, és nem szüntettethet meg, az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem 

változtathatja meg. A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket 

nem kell alkalmazni a fenntartó jogutódlással történő megszűnésekor, az 

önkormányzatok szétválásával összefüggő vagyonmegosztáskor, az egyéni vállalkozó 

halálakor akkor, ha van, aki a tevékenység folytatására jogosult. Az átszervezés 

tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a székhely, telephely 

megváltoztatására azért kerül sor tanítási évben, nevelési évben, mert a már meglévő 

épületet, helyiséget, területet megfelelő időben nem lehetett birtokba venni, vagy a 

nevelési-oktatási intézmény által használt épület, helyiség, terület váratlanul 

alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra. A megyeszékhely szerinti járási 
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hivatal engedélyezi a működési engedéllyel rendelkező intézmények fenntartói számára 

a székhely, telephely változását tanítási évben, nevelési évben más, előre nem látható 

okból is. A megyeszékhely szerinti járási hivatal az intézmény működésének 

megkezdéséhez szükséges engedély kiadásával kapcsolatos eljárása keretében 

vizsgálja, hogy a nevelési-oktatási intézmény működéséhez rendelkezésre álló vagy 

felmenő rendszerben megteremthető személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, 

közegészségügyi, pénzügyi feltételek biztosítják-e a nevelő, oktató munka folyamatos, 

hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését. A köznevelési 

intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha  

- állandó saját székhellyel, telephely esetén állandó telephellyel, a feladatellátáshoz 

szükséges helyiségekkel,  

- állandó saját alkalmazotti létszámmal,  

- a jogszabályban meghatározott eszközökkel, dokumentumokkal, szabályzatokkal és 

önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a működéséhez szükséges 

pénzeszközökkel  

rendelkezik.  

A működési engedélyezési eljárás folyamán a megyeszékhely szerinti járási hivatal 

köteles az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményét beszerezni 

az intézmény pedagógiai/szakmai programjának véleményezése céljából. A működési 

engedély kiadásával összefüggő (szakértői) eljárás költségeit ez esetben is a 

kérelmező viseli.  

A nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedély akkor adható ki, ha  

- a nevelési-oktatási intézmény állandó saját székhellyel rendelkezik,  

- legalább egy, a maximális létszám befogadására alkalmas óvodai csoport, kollégiumi 

csoport, továbbá az adott iskolatípusnak megfelelően valamennyi évfolyamra egy-egy 

iskolai osztály működtetésére alapították, az ehhez szükséges – jogszabályban 

meghatározott – személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, vagy újonnan induló 

nevelési-oktatási forma esetében felmenő rendszerben, az intézmény azt fokozatosan 

megteremti.  

 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha 

a nevelési-oktatási intézmény  

- pedagógiai programja a köznevelésről szóló törvényben, szakmai programja a 

szakképzésről szóló törvényben meghatározottaknak nem felel meg,  

- nem rendelkezik – a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő - a 

működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,  

- újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében a feltételek megteremtésének 

ütemtervében foglaltak nem megalapozottak, a költségvetésből nem állapítható meg, 

hogy a feladata ellátásához szükséges költségeket milyen forrásból biztosítják,  

- működése nincs összhangban a köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal.  

Pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmény esetében a megyeszékhely szerinti járási hivatal az engedély kiadását akkor 

tagadhatja meg, ha - nem rendelkezik - a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő - a 

működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, munkaterve nem felel meg a 
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jogszabályban foglaltaknak, továbbá pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 

esetében nincs összhangban az oktatásért felelős miniszter által kijelölt 

háttérintézménynek a miniszter által jóváhagyott szakmai irányelvében foglaltakkal.  

Az újonnan induló köznevelési intézmény esetében lehetőség van a tárgyi és személyi 

feltételek felmenő rendszer szerinti megteremtésére. A fenntartó a kérelem 

mellékleteként benyújtott ütemtervben tanévenként bontásban határozza meg a 

működéshez szükséges feltételek megteremtését. Az engedélyező hatóság az 

ütemtervben megjelölt feltételek teljesülését törvényességi ellenőrzés keretében évente 

megvizsgálja. Ha ennek keretében megállapítást nyer, hogy az ütemtervben vállalt 

feltételek nem teljesülnek, a működési engedély visszavonásra kerül.  

Speciális szabályok abban az esetben, amennyiben az intézmény székhelye/telephelye 

másik intézmény által használt épületben van  

- be kell szerezni az épületet átadó intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozatát,  

- meg kell vizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevékenységre az adott épület 

használatba vételi engedélye kiterjed-e,  

- meg kell vizsgálni, hogy az épület befogadóképessége alapján biztosított-e a nevelési-

oktatási intézmények együttes zavartalan működése, és  

- meg kell vizsgálni, hogy nem lépik-e át a befogadó intézmény alapító okiratában 

engedélyezett maximális létszámot.  

Amennyiben a szakképző iskola fenntartója saját gyakorlati oktatási hely hiányában úgy 

nyilatkozik, hogy a gyakorlati képzés folytatója részben vagy egészben nem a 

szakképző iskola, úgy a megyeszékhely szerinti járási hivatal vizsgálja a szakképzési 

törvényben kijelölt, a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartását 

vezető szerv bevonásával, hogy a nyilatkozatban megjelöltek szerint a gyakorlati 

képzés feltételei biztosítottak-e.  

 

Ügyintézési határidő: 2 hónap 

 

Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

CXL. törvény 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

 Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet   

 A közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás 

feltételeiről szóló 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet  



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény  

 A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 

feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

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

rendelet 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

Ügytípus megnevezése: az egyházi és magánfenntartású köznevelési intézmények 

nyilvántartásba vételi eljárása 

Illetékességi terület: Baranya megye  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 11.  

(telefon:72/512-812, Fax:72/512-821, e-mail:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) 

ideje:  H-CS: 08.00-16.30; P: 08:00-14.00 

 

Jogosultak köre: az egyházi és magánfenntartású köznevelési intézmények fenntartói 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

- köznevelési intézmény alapító okirata, 

- a köznevelési közszolgálati tevékenység folytatására jogosító okirat, 

- a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének 

jogosultságát igazoló dokumentum, 

- a köznevelési intézmény állandó székhelyének meglétét igazoló okirat, 

- a köznevelési intézmény fenntartójának képviseletére jogosult személy nevét, 

- jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltozással, intézményi átszervezéssel 

kapcsolatos alapítói, fenntartói határozatok számát és a döntést tartalmazó 

határozatokat. 

A köznevelési intézmény a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – 

megszűnik.  

A fenntartói döntést a nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez mellékelni 

szükséges.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
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A kérelem illetékköteles, a nyilvántartásba vétellel összefüggő költségeket a kérelem 

benyújtója, jelen esetben a köznevelési intézmény fenntartója viseli: 

- az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forint illetéket kell fizetni;  

- az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000,- forint,  

- végzés elleni fellebbezésért 3000,- forint illetéket kell fizetni,  

amely összeget illetékbélyegben kell leróni, feltéve, ha a kérelmező nem rendelkezik 

teljes személyes illetékmentességgel.  

 

Ügy rövid leírása: A nevelési-oktatási intézmény alapítását nyilvántartásba vétel céljából be kell 

jelenteni az intézmény székhelye szerinti megyeszékhely szerinti járási hivatalnál, amely dönt a 

nyilvántartásba vételről.  

A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.  

A nem állami szerv által alapított intézmény csak akkor vehető nyilvántartásba, ha működése 

összhangban van a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és 

köznevelés-fejlesztési tervben (a továbbiakban: köznevelés-fejlesztési terv) foglaltakkal.  

A nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat 8 napon belül be kell jelenteni.  

Amennyiben a már nyilvántartásba vett köznevelési intézmény székhelye megváltozik, akkor 

újra nyilvántartásba kell venni, ha az intézmény új székhelye másik megyeszékhely szerinti 

járási hivatal illetékességi területe alá tartozik. (Az ismételt nyilvántartásba vétel az intézmény 

létrejöttének időpontját nem érinti.)  

Az intézmény nyilvántartásba vételét követően a köznevelési intézmény képviselője köteles 8 

napon belül:  

- megkérni az intézmény adószámát,   

- pénzforgalmi számlát nyitni, 

amelyeket (azok kézhezvételétől számított) 8 napon belül be kell jelenteni a székhely 

szerinti megyeszékhely szerinti járási hivatalnak.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: Baranya Megyei Kormányhivatal 15 napon belül 

 

GY.I.K.: 

 

Jogszabályok jegyzéke  

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

CXL. törvény 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

 Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet   
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 A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 

feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

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

rendelet 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

Ügytípus megnevezése: A gyermek/tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben hozott szakvélemény felülvizsgálati 

kérelmének elbírálása: 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd. 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 11.  

(telefon:72/512-812, Fax:72/512-821, e-mail:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) 

ideje:  H-CS: 08.00-16.30; P: 08:00-14.00 

 

Jogosultak köre: tanuló törvényes képviselője, a szakértői bizottság, nagykorú tanuló esetében 

a tanuló 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem a Bizottság szakértői véleményének felülvizsgálatára 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: A kérelem illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: a járási hivatal a szülő egyet nem értése esetén a szakértői véleményben 

foglaltakkal kapcsolatban dönt. A hivatalnak lehetősége van az első szakértői véleményben 

foglaltak elfogadása esetén a szakértői véleményben foglaltak végrehajtását elrendelő 

határozat meghozatalára, illetőleg – ugyanazon szakértői bizottság előtt, de más szakértők által 
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lefolytatott – újabb vizsgálat elrendelésére és az ismételt vizsgálat eredménye alapján 

határozat meghozatalára. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: Baranya Megyei Kormányhivatal 15 napon belül 

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

CXL. törvény  

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

rendelet  

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

Ügytípus megnevezése: Tanköteles kor betöltése előtti tankötelezettség megkezdésének 

engedélyezésére irányuló eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Baranya megye 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 11.  

(telefon:72/512-812, Fax:72/512-821, e-mail:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) 

ideje:  H-CS: 08.00-16.30; P: 08:00-14.00 

 

Jogosultak köre: gyermek törvényes képviselője 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

- szakértői bizottság véleménye az iskolaérettségről, 

- szülő/törvényes képviselő kérelme.  
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Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincs 

 

Ügy rövid leírása:  

Amennyiben a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget tankötelezettsége 

előtti korban eléri, a megyeszékhely szerinti járási hivatal a szülő kérelmére szakértői 

bizottság véleménye alapján határozatában engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor 

előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: Baranya Megyei Kormányhivatal 15 napon belül 

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

CXL. törvény 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet  

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

Ügytípus megnevezése: Az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati 

fenntartású nevelési-oktatási intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi 

ellenőrzése: 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Baranya megye 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Az eljárás hivatalból indul. 

 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 11.  

(telefon:72/512-812, Fax:72/512-821, e-mail:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) 

ideje:  H-CS: 08.00-16.30; P: 08:00-14.00 

 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
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formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

Ügy rövid leírása:  

A megyeszékhely szerinti járási hivatal a törvényességi ellenőrzés keretében a 

következőket vizsgálja: 

- a fenntartónak van-e joga a tevékenység folytatásához,  

- a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata, a működéshez szükséges engedélye, 

valamint a pedagógiai programja összhangban van-e, 

- a törvényes és szakszerű működés érdekében tett intézkedések megfelelően 

megtörténtek-e, 

- az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyona biztosítja-e a meghatározott feladatok 

végrehajtását, valamint a tárgyi eszközök meglétét, 

- az éves költségvetés biztosítja-e az a köznevelési törvényben meghatározott feladatok 

végrehajtását, 

- az Nkt. 23.§ (3)-(5) bekezdései alapján az újonnan induló nevelési-oktatási forma 

esetében a nevelő-oktató munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek 

megteremtésének ütemtervében foglaltak megvalósultak-e, 

- egyházi fenntartó esetében az SZMSZ jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényes-

e, 

- az intézményvezető alkalmazása törvényes-e, 

- vizsgálta-e a fenntartó a pedagógiai programban meghatározott feladatok 

végrehajtását, illetve a szakmai munka eredményességét, 

- a fenntartó betartja-e az egyeztetési kötelezettségét döntései meghozatalakor. 

 

Ügyintézési határidő: 60 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: Oktatási Hivatal 

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

CXL. törvény 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet  
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 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

Ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság kérelem elbírálása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hivatal. 

Járás illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, 

Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Személyesen ügyfélszolgálaton 

helye: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 11.  

(telefon:72/512-812, Fax:72/512-821, e-mail:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) 

ideje:  H-K, Cs: 08.00-15.30; Sz: 08:00-12.00; P: 08-10.00 

vagy  

kormányablakokban. 

 

Jogosultak köre: 

-alanyi közgyógyellátás az Szt. 50. § a)- h) pontban részesülők köre 

-normatív közgyógyellátás: 

a) akinek családjában  az egy főre jutó havi jövedelem  az öregségi nyugdíj  mindenkori  

legkisebb összegét ( mely 2017. évben 28500 Ft) nem haladja meg  

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 150%-át 

( mely 2017. évben 42750 ft. ) nem haladja meg  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: időpontfoglalás nincs, 

ügyfélfogadási időben: H-K-CS: 8.00-15.30., SZ: 8.00-12.00, P:8.00-10.00. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum (ok), okmány(ok): Kérelem nyomtatvány, kérelmező 

saját valamint családjának kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásai, 

háziorvosi boríték a gyógyszerekről, az Szt. 50. §-ban meghatározott jogosultságok 

valamelyikéről igazolás (amennyiben alanyi jogcímen kéri az ellátást) 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: A szociális igazgatási eljárás költség- és 

illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: kérelem benyújtása után –amennyiben nem hiányos a kérelem-, a hivatal 

megküldi a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Osztálya felé a háziorvosi borítékot. 

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya a 
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gyógyszerköltség kiszámolása után visszaküldi a hatóság részére az állásfoglalását, amely 

alapján a hivatal meghozza határozatát. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (7623 Pécs, 

József Attila utca 10.) címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Hatósági Osztályán (7621 Pécs, Zrínyi u. 11.) benyújtható 

 

GY.I.K.:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 49. §-53.§. 

 

Ügytípus megnevezése: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kérelem 

elbírálása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály, 

Hatósági Osztály. 

Járás illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, 

Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Személyesen ügyfélszolgálaton 

helye: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 11.  

(telefon:72/512-812, Fax:72/512-821, e-mail:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) 

ideje:  H-K, Cs: 08.00-15.30; Sz: 08:00-12.00; P: 08-10.00 

vagy  

kormányablakokban. 

 

Jogosultak köre: 

a) akinek családjában  az egy főre jutó havi jövedelem  az öregségi nyugdíj  mindenkori  

legkisebb összegének  120%-át ( mely 2017. évben 34200 Ft) nem haladja meg és vagyona 

nincs, 

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 150%-át  

 ( mely 2017. évben 42750 ft. ) nem haladja meg és vagyona nincs. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: időpontfoglalás nincs, 

ügyfélfogadási időben: H-K-CS: 8.00-15.30., SZ: 8.00-12.00, P:8.00-10.00. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum (ok), okmány(ok): Kérelem nyomtatvány, kérelmező 

saját valamint családjának kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásai. 
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Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: A szociális igazgatási eljárás költség- és 

illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: amennyiben a kérelemhez minden szükséges mellékletet csatoltak, a hivatal 

kiállítja a hatósági bizonyítványt a kérelmező részére. 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 15 napon belül  a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (7623 Pécs, 

József Attila utca 10.) címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal  

Hatósági Osztályához (7621 Pécs, Zrínyi u. 11.) nyújthatja be 

 

GY.I.K.:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 54. §-a. 

 

Ügytípus megnevezése: Ápolási díjra való jogosultság elbírálása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály, 

Hatósági Osztály. 

Járás illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, 

Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Személyesen ügyfélszolgálaton 

helye: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 11.  

(telefon:72/512-812, Fax:72/512-821, e-mail:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) 

ideje:  H-K, Cs: 08.00-15.30; Sz: 08:00-12.00; P: 08-10.00 

vagy  

kormányablakokban. 

 

Jogosultak köre: tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó, aki max. napi 4 órában folytat keresőtevékenységet, vagy keresőtevékenységét 

otthon folytatja, valamint amennyiben rendszeres pénzellátással rendelkezik, az ellátása kisebb 

összegű, mint a részére folyósítható ápolási díj összege. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: Hatósági 

Osztály (7621 Pécs, Zrínyi u. 11.) és a Kormányablakok, a helyi önkormányzatok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: időpontfoglalás nincs, 

sorszámhúzás létezik a Hatósági Osztályon és a KAB-okban is. 

 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

 63/2006. Korm. rend. 4. sz. melléklete szerinti nyomtatvány az ápoló és az ápolt által is 

aláírva,  

 a háziorvos a 63/2006. Korm. rend. 5. sz. melléklete szerinti igazolás és szakvélemény-

nyomtatványa, kitöltve,  

 az ápoló és az ápolt személyes okmányai (személyi, lakcímkártya, TAJ-kártya, ápoló 

adókártyája),  

 magánnyugdíjpénztári nyilatkozat,  

 ha rendelkezik munkaviszonnyal, akkor munkáltatói igazolás, hogy napi hány órában 

végzi, intézményi igazolás (6.sz. melléklet),  

 a kiemelt ápolási díj elbírálásához az ápolt komplex vizsgálatáról a rehabilitációs 

hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány.  

 Ha az ápoló a kiemelt ápolási díjat olyan 18 év alatti gyermekre kérelmezi, aki után 

magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak: szakorvosnak kell leigazolni az „1. sz. 

melléklet a 82/2013. (XII.29.) EMMI rendelethez” nyomtatványon, hogy a B) pontnál 3 

feltételből (étkezni, tisztálkodni, öltözködni) 2 feltételt egyidejűleg nem képes teljesíteni 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincs 

 

Ügy rövid leírása: A kérelem-nyomtatvány beszerzése után az ápolt háziorvosa kitölti a rá 

vonatkozó részt. Amennyiben súlyos fogyatékosként jelöli az ápoltat, az ápoló kérheti az 

ellátást súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos, illetve kiemelt 

ápolást igénylő személy ápolása címén. A súlyos fogyatékos személy ápolásáért folyósítható 

ellátás elbírálásához elegendő a háziorvos igazolása, ezért ehhez az alapösszegű ápolási 

díjhoz lehet a leggyorsabban hozzájutni. Az emelt összegű ápolási díjhoz szakértőt rendelünk 

ki, aki előzetes időpontegyeztetést követően házhoz megy, személyes megjelenés és az ápolt 

orvosi dokumentációjának áttekintése után küldi meg részünkre szakértői véleményét. A 

kiemelt ápolási díj esetében a komplex vizsgálati eredményről kiállított hatósági bizonyítvány 

alapján tudunk dönteni, ezért e két utóbbi típus elbírálása hosszabb, a kérelem beadásától 

számítva 1,5-2 hónap. Egyszerre több fajta ápolási díj is bejelölhető a kérelmen, de ekkor 

mindig a legmagasabb összegű ellátásra kell először az eljárást lefolytatnunk. 

Amennyiben a háziorvos a 18 év feletti ápoltat tartós betegnek minősíti, a járási hivatalhoz cask 

a kiemelt ápolási díj iránt nyújtható be kérelem. Ekkor az ápoló dönthet úgy, hogy az 

önkormányzatoknál igényelhető ápolási támogatást választja. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

GY.I.K.:  

1.) Mely időponttól kezdve állapítják meg az ápolási díjat? 

Az ápolási díj visszamenőleg megállapítva a beadás napjától jár, ettől az időponttól kapja majd 

az ügyfél az ápolási díj összegét, amely a határozat meghozatalát követő első utalással kerül 

kifizetésre. 

 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

2.) Hány évre jár az ápolási díj, 2 évre? Mikor érdemes már a hosszabbítást kérelmezni? 

Az ápolási díjat határozatlan időre állapítja meg a járási hivatal, azonban a határozatban 

tájékoztatás szerepel arról, hogy az ápolási díjakat 2 évente legalább egyszer felül kell 

vizsgálni. Az ügyfélnek teendője az eljárás megindításával kapcsolatban nincs. 

 

3.) Mikor folyósítják havonta az ápolási díjat? 

Utólag minden hónap 5-éig folyósítja a BAMKH Pénzügyi Főosztály Pénzforgalmi Osztálya az 

ápolási díjat, azonban ez a gyakorlatban nem feltétlenül 5-én jelenik meg a bankszámlán, 

hanem rá kb 1-2 nap múlva, a postai kifizetés kicsit lassabb. 

 

4.) Amennyiben eddig postai kifizetés volt és most bankszámlára szeretné utaltatni az 

ápolási díj összegét (vagy fordítva), elég telefonon vagy szóban közölni? 

Nem, mindig írásbeli kérelmet nyújtson be az ügyfél, amelyet előttünk ír alá, nehogy visszaélés 

legyen. (Postán is feladhatja, de legjobb a személyes megjelenés személyi igazolvánnyal, 

lakcímkártyával, bankszámlaszámmal, ezáltal elkerüljük a visszaélést és bank 

megnevezésében+bankszámlaszámban sem lesz elírás) 

 

5.) Az ápolt személynek is meg kell jelennie a hivatalban a kérelem benyújtásakor? A 

kiemelt ápolási díjnál az ápoltat is el kell vinni a rehabilitációs hatósághoz? 

Nem, sem előttünk, sem az rehabilitációs hatóság előtt nincs szükség az ápolt személyes 

megjelenésére. 

 

6.) Az ápolt nem tud írni, ezáltal nem tudja aláírni az ápolási díj kérelmet. 

Szükséges orvosi igazolás, irat, lelet, amiben azt igazolja az orvos, hogy az ápolt az állapota 

miatt írásképtelen. 

7.) Milyen okmányokra van szükség az ápolási díj kérelem beadásához? 

Az ápoló: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya 

De jó, ha a kérelmezőnél van: az ápolt: személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ kártyája is. 

 

8.) Mennyi az elbírálási határidő? 

Az elbírálási határidő 21 nap. Azonban emelt összegű és kiemelt összegű ápolási díjnál a 

szakértői kirendelés, valamint az RSZSZ hatósági bizonyítványának beszerzéséig nyilván 

megáll a határidő, amelyet az ügyfelek nem vesznek figyelembe, hiába tájékozatjuk őket erről, 

ezért előfordulhat olyan érdeklődés is, hogy 21 nap alatt miért nem kaptak határozatot ezeknél 

az ügyfajtáknál. 

 

9.) A határozatban más összeg szerepel, mint amit a bankszámlára utaltak, postás 

kihozott, miért? 

A határozatba az ápolási díj bruttó összegét írjuk, nettó kerül kifizetésre. 10% a levonás, mert 

az ápolási idő szolgálati időre jogosít, ezért nyugdíjjárulék kerül levonásra. 

 

10.)  A családi pótlék rendszeres pénzellátásnak minősül? Az ápolt rendszeres pénzellátását 

(pl. nyugdíj) fel kell-e tüntetni a formanyomtatványon, le kell-e igazolni? 

Nem. 

 

11.) Ha bármi változás történik, be kell jelenteni (pl. elhelyezkedik, nyugdíjra lesz jogosult az 

ápoló, változik a rendszeres pénzellátásának összege)? 
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Igen, az ügyfélnek 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van. 

 

12.)  Ha az ápoló rendelkezik rendszeres pénzellátással, lehetősége van-e kérelmezni az 

ápolási díjat? 

Attól függ, hogy mennyi a rendszeres pénzellátás összege. Amennyiben a rendszeres 

pénzellátás összege alacsonyabb, mint a kérelmezett ápolási díj, akkor a 2 összeg 

különbözetét állapítjuk meg (pl. gyesnél, rehabilitációs ellátásnál előfordulhat). 

 

13.)  Hány órás munkavégzés lehetséges ápolási díjnál? 

Napi 4 órás munkavégzés. 

 

14.) Ha az ápolt személy elhunyt, mi a teendő? Mikortól lesz megszüntetve az ápolási díj? 

Az ápolónak be kell jelentenie az elhalálozást és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát be kell 

csatolnia. Az ápolási díjat a halálesetet követő 2. hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 

15.) Az ápolási díjban részesülő személy jogosult-e egészségügyi szolgáltatásra? 

Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás folyósítása alatt, valamint annak megszűnésétől 

számított 45 napig jogosult az egészségügyi szolgáltatásra. 

 

16.) Kinek a lakóhelye alapján kell megállapítani az illetékességet? 

Az ápoló lakóhelye alapozza meg, hogy melyik járási hivatal az illetékes. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról  

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól   

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

szabályairól  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 

Ügytípus megnevezése: Időskorúak járadéka 

 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 

személyek részére nyújtott támogatás. Az időskorúak járadéka a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 

betöltött olyan személy részére biztosít ellátást, aki saját jogú nyugellátásra nem jogosult, vagy 

alacsony összegű ellátással rendelkezik. 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály, 

Hatósági Osztály. 

Járás illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, 

Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Az időskorúak járadéka iránti kérelem a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
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igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

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

2. számú melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be, a kormányablakoknál , a helyi 

önkormányzatoknál, és a a Pécsi Járási Hivatal Hatósági Osztályának ügyfélfogadási helyén a 

Pécs, Zrínyi u. 11. szám alatt.  

  

Jogosultak köre: 

Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki   

- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és 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 (22.800,- Ft), 

- egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, s akinek 

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

95%-át (27.075,- Ft), 

- egyedülálló, 75. életévét betöltötte, s akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft) 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  A 

kérelem nyomtatványok  a kormányablakoknál , a helyi önkormányzatoknál, és  a Pécsi Járási 

Hivatal Hatósági Osztályának ügyfélfogadási helyén a Pécs, Zrínyi u. 11. elérhetőek.  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: nincs 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 2. 

számú melléklete szerinti kérelem nyomtatvány  

- a kérelmező  kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelméről szóló  igazolás 

- nem egyedülélő  személy esetén a közeli hozzátartozók kérelem beadását megelőző 

havi nettó jövedelméről szóló igazolás  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincs 

 

Ügy rövid leírása:  

A kérelem hatósághoz való megérkezését követően( amennyiben a kérelem nem hiányos, és 

minden adat rendelkezése áll a döntés meghozatalához) a hatóság 21 napon belül meghozza 

a döntést. 

 

Az időskorúak járadékának havi összege, amennyiben a jogosult  jövedelemmel nem 

rendelkezik: 

- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 85%-a  (24225,- Ft) 

- az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy 

esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a (28500,- Ft ) 

- az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy estén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 135%-a (38475,- Ft) 
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A jövedelemmel rendelkező személy esetén a járadék összege a fenti összegek és a jogosult 

havi jövedelmének különbözete.Ha a támogatás összege az 1000,-Ft-ot nem éri el, a jogosult 

részére akkor is legalább 1000,- Ft összegű járadékot kell megállapítani. 

Az időskorúak járadékát utólag minden hónap 5-ig folyósítja a BAMKH Pénzügyi Főosztály 

Pénzforgalmi Osztálya. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehehtőség: A döntés közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz  címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

Hatósági Osztályához (7621 Pécs, Zrínyi u. 11.)  benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel 

lehet élni. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, 

amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.  

Vonatkozó jogszabályok: 

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.  

 

Ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatal  

 

illetékesség: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, 

Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, 

Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, 

Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, 

Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Személyesen ügyfélszolgálaton 

helye: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 11.  

(telefon:72/512-812, Fax:72/512-821, e-mail:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) 

ideje:  H-K, Cs: 08.00-15.30; Sz: 08:00-12.00; P: 08-10.00 

vagy  

kormányablakokban. 

 

Jogosultak köre: a 18. életévét betöltött, a nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: nincs 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): adatlap, (vagyonnyilatkozat, 

pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegről szóló nyilatkozat), egyedülállóság tényére 

vonatkozó nyilatkozat, jövedelemigazolás, egészségkárosodás mértékét megállapító 

szakvélemény, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya  
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Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincs 

 

Ügy rövid leírása:  

Új kérelem esetén: 

Kérelem beérkezése, vizsgálata, ha hiányos, hiánypótlás küldése az ügyfélnek, vagy a 

szükséges adat megkérése más hatóságtól belföldi jogsegély útján, előfokú döntés 

meghozatala, amely lehet megállapító, illetve elutasító,  

 

Az ellátás folyósítását érintő egyéb ügyintézés: 

Felülvizsgálat: A járási hivatal az aktív korúak ellátására való jogosultságot évente (FHT), 

illetve kétévente (EGYT) felülvizsgálja, ha a jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, az 

ellátás továbbfolyósítására kerül sor, ha a feltételeknek nem felel meg, az ellátás 

megszüntetésre kerül 

Ellátás megszüntetésének egyéb okai: az ügyfél álláskeresési ellátásra jogosult, 121 napon túli 

keresőtevékenység, nyugdíjkorhatár betöltése, a foglalkoztatási osztály szankciós törlése, 

közfoglalkoztatás munkáltató általi azonnali hatályú felmondása, az ügyfél más ellátásban 

részesül, költözés miatt, ügyfél kérelmére, haláleset miatt 

Az ügyintézés folyamán felmerülő egyéb esetek: jövedelemigazolás kiadása, utazási 

kedvezmény kiadása, védett fogyasztói igazolás. 

 

Fellebbezés: ha az ügyfél nem ért egyet a döntéssel, fellebbezéssel élhet, amelyet az első 

fokon eljáró hatóság felterjeszt a másodfokon eljáró Baranya Megyei KOrmányhivatalhoz. 

  

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: Baranya Megyei Kormányhivatal 15 napon belül 

GY.I.K.:  

 

Vonatkozó jogszabályok:  

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

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

szabályairól 

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,  

 a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. 

rendelet,  

 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról,  

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,  

 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 

 

Ügytípus megnevezése: Súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő 

személyek közlekedési kedvezménye 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági 
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Főosztály Hatósági Osztály, Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Személyesen ügyfélszolgálaton 

helye: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 11.  

(telefon:72/512-812, Fax:72/512-821, e-mail:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) 

ideje:  H-K, Cs: 08.00-15.30; Sz: 08:00-12.00; P: 08-10.00 

vagy  

kormányablakokban. 

A Kérelem folyó év január 1.-től március 31.-ig illetve április 1.-től szeptember 30.-ig nyújtható 

be. 

 

Jogosultak köre:  18 év felett súlyos mozgáskorlátozott személy, egyéb fogyatékossággal élő 

személy, közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősített személy, amennyiben 

ez az állapot várhatóan legalább három éven keresztül fennáll, honvédelmi kötelezettség 

teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.   

18 év alatti gyermek magasabb összegű családi pótlékra jogosító (5/2003. (II.19.) ESzCsM 

rendelet . sz. melléklet L) pontja) meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, 

vagy (P) pontja) meghatározott, többszörös és összetett betegségei közül, legalább az egyik 

mozgásszervi fogyatékosságot okoz, értelmi fogyatékos, autista, látási fogyatékos, valamint 

hallási fogyatékos gyermekek,  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.lehetosegauto.hu  www.dunalizing.hu  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: nincs 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

- Kérelem, személyi igazolvány, lakcímkártya, érvényes vezetői engedély, 

Fogyatékosságot ill. közlekedő képesség akadályozottságát igazoló határozatok, orvosi 

dokumentációk 

- 18 év alatti gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat, tanulói jogviszony igazolás, 

18 év felett, ha kereső tevékenységet folytat – munkáltatói igazolás,  

- szállítást végző személy esetében – jogosítvány, születési anyakönyvi kivonat, személyi 

igazolvány lakcím kártya 

- Amennyiben honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált 

súlyos mozgáskorlátozottá, a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű 

fogyatkozás fennállását igazoló szakvélemény 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincs 

 

Ügy rövid leírása:  

- Súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek új(támogatás 

mértéke 1.000.000,-Ft) vagy használt személygépkocsi szerzési támogatás (támogatás 

mértéke a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,-Ft) 

- Segédmotorkerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű szerzési támogatás 

10km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék 

http://www.lehetosegauto.hu/
http://www.dunalizing.hu/
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szerzési támogatás (támogatás mértéke a vételár 60%-a, legfeljebb 600.000,- FT) 

- Súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi átalakítási támogatása 

(támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000,- Ft) 

A szerzési és átalakítási támogatás  iránti kérelem egyidejűleg is benyújtható 

 

Ügyintézési határidő: A március 31.-ig előterjesztett kérelmek esetében a Járási Hivatal június 

15. napjáig don’t az EMMi Segélyek és támogatások Főosztálya által megállapított keretszám 

50%-ig, az április 1. és szeptember 30. napja közt előterjesztett kérelmek vonatkozásában 

December 15.-ig. 

 

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen közigazgatási úton a jogorvoslat lehetőségét a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

4. § (6) bekezdése zárja ki. A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 109. §- a 

biztosítja.  

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. tv. 

 a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 

szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 

 a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 

(VI.29) Kormányrendelet 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 

 

Ügytípus megnevezése: Hadigondozottak ellátása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály, Pécsi Járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Személyesen ügyfélszolgálaton 

helye: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 11.  

(telefon:72/512-812, Fax:72/512-821, e-mail:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) 

ideje:  H-K, Cs: 08.00-15.30; Sz: 08:00-12.00; P: 08-10.00 

vagy  

kormányablakokban. 

 

Jogosultak köre: A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (Hdt.) vonatkozó alapján: 

A Hdt. 5. § (1) Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt személy - katonai szolgálat 

esetén a Magyarország területéről katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat 

következtében meghalt személy - özvegye. Hadiözvegy továbbá a hadirokkantként 

hadigondozásba vett, vagy okirattal bizonyított hadieredetű fogyatkozást szenvedett személy 

özvegye is, ha a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy a 
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házastárs halálakor már legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született. A 

külön élő, illetőleg az elvált házastárs hadiözvegy, amennyiben a bíróság a házastársát 

tartásdíj fizetésére kötelezte. 

 A Hdt. 7/A. §  (1) bekezdése szerint  Volt hadiárva: 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 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. 

(2) bekezdése szerint  Volt hadigyámolt: akit szülője hadirokkantsága miatt hadigyámoltként 

hadigondozásba vettek, vagy 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. 

(3) bekezdése szerint  Volt hadigondozott családtag: akit a szolgálat következtében meghalt 

unokája, gyermeke, testvére, vagy féltestvére halála miatt hadigondozott családtagként 

hadigondozásba vettek, vagy aki a hadigondozásba vétel bármely okból történt elmaradása 

esetén okirattal bizonyítja, hogy unokája, gyermeke, testvére, vagy féltestvére a szolgálat 

következtében halt meg. 

Továbbá igyényelhető egyösszegű térítés: A Hdt. 10. §(1)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 kérelmét politikai okból 

elutasították, továbbá aki 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 

elfogadható. 

Volt hadiárva, akit szülője halála miatt, volt hadigyámolt, akit szülője hadirokkantsága miatt, volt 

hadigondozott családtag, akit unokája, gyermeke vagy testvére halála miatt hadiárvaként, 

hadigyámoltként, illetve hadigondozott családtagként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal 

bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt. 

Temetési hozzájárulás: Hdt.  16. § (1) bekezdése alapján járadékban részesült hadirokkant 

halála esetén - ha a temetés nem közköltségen történt - temetési hozzájárulást kell folyósítani 

annak, aki igazolja, hogy a temetés költségeit fedezte. 

Ezeket a kérelmeket szintén a lakóhely szerint illetékes járási hivatalokhoz kell benyújtani, erre 

rendszeresített űrlap kitöltésével. 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

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

Korm. rendelet (Vhr.) 
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Vhr. 4. melléklete: Nyilatkozat, hogy a hadigondozott a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. 

törvény alapján nem részesül pénzellátásban 

 

Vhr. 5. melléklete: Igénybejelentés az eggyösszegű térítés megállapításához 

 

Vhr. 5/A melléklete: Igénybejelentés a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt 

hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához 

 

Hadiözvegy pénzellátásának valamint a temetési hozzájárulás igénybejelentésére 

formanyomtatvány: ügyfélszolgálati iroda 

 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 Születési anyakönyvi kivonat 

 Lakcímkártya 

 Személyazonosító dokumentum 

 TAJ kártya, ha van nyugdíjfolyósító törzsszám 

 A sérelmet szenvedett személy anyakönyvi adatait tartalmazó okirat (születési/ 

házassági/halotti anyakönyvi kivonat) 

 Hdt. 26 (4) bekezdésevalamind a Vhr. 15§ (1) bekezdése alapján  a jogosultság hadi 

eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek 

hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. 

 

Hadiárvák esetében a halál hadi eredetét bizonyító dokumentumot. (a halál hadi eredetét 

elsősorban hivatalos hatósági értesítéssel, hatósági bizonyítvánnyal vagy holttá nyilvánító 

bírósági végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal (a hadi jellegű bevonulás/elhurcolás stb.), 

amiből az elhalálozás ideje, helye, körülményei megállapíthatóak, egykorú szolgálati, katonai, 

kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon) kell 

igazolni. ) 

Hdt. 2. § 2. bekezdés g) pontja szerinti, a hadieredetű fogyatkozást (hadirokkantak esetében): 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló törvény szerinti egészségkárosodás (a továbbiakban: egészségkárosodás), valamint a 

szolgálattal össze nem függő egészségkárosodásnak a szolgálat folytán bekövetkező 

súlyosbodása) bizonyító, a Hdt. 3. § (1)-(2) bekezdése szerinti hadirokkantak járadékosztályba 

sorolását bizonyító dokumentumot.  

A Hdt. 15/A §-a értelmében azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akinek 

igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de a pénzellátását a 

hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. § (1) 

bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették, vagy a pénzellátását politikai okból 

megszüntették vagy szüneteltették, a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították 

vagy a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette, egyéb ellátásától 

függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult.  
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A Hdt. 15/A §-ában foglalt feltételről – egyéb bizonyító dokumentum hiányában - saját 

nyilatkozat megtétele szükséges. 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

A Hdt. 27. § (2) A hadigondozotti jogosultságok megállapításával, illetőleg elbírálásával 

kapcsolatos minden közigazgatási, bírósági eljárás, továbbá a szükséges okiratok kiállítása 

iránt indított eljárás tárgyi illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: 

 

A kérelmek benyújtását és az okiratok megvizsgálását követően a járási hivatal határozatban 

dönt az igényjogosultság megállapításáról. Amennyiben valamely okirat hiányzik, úgy az 

igénylőt hiánypótlási felhívásban szólítja fel a szükséges, rendelkezésre álló dokumentumok 

pótlására. Abban az esetben, ha a kérelmezőnek semmilyen bizonyító irat nem áll 

rendelkezésére, úgy a járási hivatal hivatalból megkísérli ezek beszerzését a korabeli iratokat 

nyilvántartó szervezetektől (Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeuma, 

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Anyakönyvek 

bekérése) (az iratok beszerzésének idejére az eljárás határideje meghosszabbodhat). 

Tekintettel arra, hogy az esetek egyediek (bevonulás, szolgálat, eltűnés vagy elhalálozás, 

sebesülés körülményei), a jogosultság csak a beérkezést követően, a dokumentumok 

tanulmányozása után dönthető el. 

Amennyiben valamennyi szükséges irat rendelkezésre áll, úgy a járási hivatal a helyt adó 

határozatot, valamint a kiállított hadigondozotti igazolványt (hadirokkant és hadiözvegy 

esetében) postai úton megküldi a jogosultnak. A határozat – amennyiben annak tartalmával az 

ügyfél egyetért – az átvételt követő 15 nap után jogerőssé válik. Ezt követően, a járási hivatal 

megkeresik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a járadék folyósításának megkezdése érdekében. 

A kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követően a járási hivatal külön 

határozatban intézkednek az alanyi jogon járó közgyógyellátásra való jogosultság 

megállapítása iránt (amennyiben az ügyfél ilyennel még nem rendelkezik). 

Jogosultság esetén a kifizetés kezdete az igény érvényesítését (a kérelem benyújtását) követő 

hónap 1. napja. 

 

Ügyintézési határidő: 

 

A hadigondozási kérelmek elbírálásának határideje a kérelem beérkezését követően 21 nap, 

mely az esetleges hiánypótlási felhívás, belföldi jogsegély kérés/teljesítése miatt 

hosszabbodhat. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

 

A jogorvoslat lehetőségéről a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  (Ket. 99.) § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) 

bekezdése alapján.  

A fellebbezés tárgyi illetékmentességéről a Hdt. 27. § (2) bekezdése rendelkezik. 
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GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

 

 A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 

 A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 

31.) Korm. rendelet 

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

CXL. törvény 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 

szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Szabálysértési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Hatósági Osztály 

Illetékességi területe: pécsi járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): szóban vagy írásban a szabálysértés 

elkövetését követő hat hónapon belül a BAMKH Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Hatósági Osztályán (7621 Pécs, Zrínyi Miklós u. 11.) 

 

Jogosultak köre: az eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali 

hatáskörében szerzett tudomása, illetve a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy 

személy általi észlelés alapján indul meg 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: -  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: -  

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): személyi igazolvány, lakcímkártya,  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

 magánindítvány illetéke becsületsértés szabálysértés esetén 3.000,- Ft,  

 kifogás vagy panasz illetéke becsületsértés szabálysértés esetén 3.500,- Ft 

 részletfizetés vagy halasztás iránti kérelem illetéke: 3.000,- Ft 

egyéb esetekben illetékmentes 

 

Ügy rövid leírása: szabálysértés elbírásálása a feljelentés, eljárás alá vont személy 

nyilatkozata, sértett vallomása és az esetleges tanúvallomások, illetőleg tárgyi bizonyítási 

eszközök értékelése alapján. 

 

Ügyintézési határidő: 30 nap, meghallgatás nélküli eljárásban 15 nap. 
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Jogorvoslati lehetőség:  

 a szabálysértési felelősség megállapítás esetén kifogás 8 napon belül a Pécsi 

Járásbírósághoz 

 egyéb eljárási cselekmények (pl. eljárás megszüntetése, elővezetés elrendelése) 

panasz a Pécsi Járási Ügyészséghez 

 

GY.I.K.:  

 

Vonatkozó jogszabályok: 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 

és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. 

 

Ügytípus megnevezése: Más szabálysértési hatóság által kiszabott bírság végrehajtása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Hatósági Osztály 7621 Pécs, Zrínyi Miklós u. 11. 

 

illetékességi terület: pécsi járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): más szabálysértési hatóság által 

postai illetve elektronikus úton, a végzés jogerőre emelkedését követően, illetve helyszíni 

bírság esetén a kiszabott pénzbírság megfizetésére nyitvaálló határidő leteltét követően  

 

Jogosultak köre: szabálysértési bírság vagy helyszíni bírság megfizetésére kötelezettek 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): - 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Részletfizetési kedvezmény vagy halasztás iránti kérelem 3.000,- Ft illetékköteles 

 

Ügy rövid leírása: a pénzbírság meg nem fizetése és közérdekű munkával meg nem váltása 

esetén felhívás a pénzbírság szabálysértési elzárásra átváltoztatására, majd ezt követően az 

elkövető felhívása a BV-be vonulásra. Amennyiben a BV-be nem vonul be, elővezetés 

elrendelése, eredménytelensége esetén körözés elrendelése. 

 

Ügyintézési határidő: az alaphatározat jogerőre emelkedésétől számított egy év, illetve a 

cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nincs helye szabálysértési felelősségre 

vonásnak. 

 

Jogorvoslati lehetőség: Panasz a Pécsi Járási Ügyészséghez  

 

GY.I.K.: 

 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

 

Ügytípus megnevezése : Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg az 

üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatására jogosult gazdálkodó 

szervezetekről vezetett névjegyzékbe felvétel 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Hatósági Osztály 7621 Pécs, Zrínyi Miklós u. 11. 

 

illetékességi terület: pécsi járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): a Pécsi Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Hatósági Osztályánál (7621 Pécs, Zrínyi Miklós u. 11.) személyesen vagy postai 

úton 

 

Jogosultak köre: társasházkezelői, üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet végezni 

kívánó magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

 

Gazdasági társaság esetén: 

1. 90 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók 

hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata. 

2. Köztartozás-mentesség igazolására: a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint 

illetékes önkormányzati adóhatóság, és − ha a bejelentő a kérelem benyújtásának 

időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - a NAV által 30 

napnál nem régebben kiállított közokirat. 

3. 3.000,- Ft eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvény (Magyar Államkincstár 

10032000-01012107 számlaszámú, eljárási illetékbevételi számla) 

4. Erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, valamint tevékenység folytatásától való eltiltás 

hiányára terjed ki) 

 

Magánszemély esetén: 

 

1. Amennyiben rendelkezik szakképesítéssel: a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles 

másolata  
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2. Amennyiben nem rendelkezik szakképesítéssel, de olyan gazdálkodó szervezet 

személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi 

köre ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed  

a. a munkáltató / foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem 

régebben kiállított igazolás és 

b. 90 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók 

hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata. 

3. Köztartozás-mentesség igazolására: a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes 

önkormányzati adóhatóság, valamint − ha a bejelentő a kérelem benyújtásának 

időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - a NAV által 30 

napnál nem régebben kiállított közokirat. 

4. Erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, valamint tevékenység folytatásától való eltiltás 

hiányára terjed ki) 

5. 3.000,- Ft eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvény (Magyar Államkincstár 10032000-

01012107 számlaszámú, eljárási illetékbevételi számla) 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

A kérelem 3.000,- Ft illetékköteles 

 

Ügy rövid leírása: a kérelem és a mellékletei alapján a hatóság bejegyzi a kérelmezőt a 

nyilvántartásba, amelyről igazolást küld a kérelmezőnek. 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség:  

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

 a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-

értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének 

feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) 

NGM rendelet  

 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 
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HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 

 

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv: Baranya  Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

 

Az építésügyi és Örökségvédelmi Osztály székhelye: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30. 

  postázási címe: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30., Pf.: 166 

  telefon: 06-72/ 795-728 

  e- mail: pecs.epites@baranya.gov.hu 

  

Hatásköre: Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet meghatározott kiemelt I. fokú 

építéshatósági, I. fokú építésfelügyeleti és I. fokú örökségvédelmi (műemlékvédelmi 

és régészeti) eljárások lefolytatása. 

 

Illetékességi területe: 

Örökségvédelem: Baranya megye közigazgatási területe 

Építéshatóság és Építésfelügyelet:  5 járás közigazgatási területe 

Pécsi Járás: 

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút 

Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, 

Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, 

Szőkéd. 

 

Pécsváradi Járás: 

Apátvarasd, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Hidas, Kátoly, 

Kékesd, Lovászhetény, Martonfa, Mecseknádasd, Nagypall, Óbánya, Ófalu, 

Pécsvárad, Szellő, Zengővárkony. 

Siklósi Járás: 

Alsószentmárton, Babarcszőlős, Beremend, Bisse, Cún, Csarnóta, Diósviszló, 

Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, 

Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Harkány, Illocska, Ipacsfa, 

Ivánbattyán, Kásád, Kémes, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, 

Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida,  Lapáncsa, Magyarbóly, Márfa, 

Márok, Matty, Nagyharsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, 

Rádfalva, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Szaporca, Szava, Tésenfa, 

Túrony, Újpetre, Villány, Villánykövesd, Vokány. 

Hegyháti Járás: 

Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, 

Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, 

Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Palé, Sásd, Szágy, Tarrós, Tékes, 

Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok. 
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Komlói Járás: 

Bikal, Bodolyabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Komló, Köblény, 

Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, 

Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény. 

Ügyfélfogadás rendje: 

 

 hétfő:   du: 13.00-16.00  

  szerda:   de:   8.00 -12.00 

    du: 13.00-16.00 

 

Nyomtatványok elérhetősége:  

Az építésügyi e-közigazgatás bevezetése után továbbra is lehetőség van a kérelem papír alapú 

benyújtására. Ez megtehető személyesen az ügyfélszolgálati helyeken és postai úton is. Papír 

alapú kérelem az alábbiakban közreadott formanyomtatványok kinyomtatásával és olvasható 

kitöltésével készíthető. A kérelem összeállításakor az egyes lapokat értelemszerűen és 

szükséges példányszámban kell kitölteni, benyújtani. papír alapú kérelem benyújtása eseténa 

a formanyomtatvány használata kötelező. 

  

Felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy a jogszabályok által előírt mellékleteket az előírt 

formában kell csatolni! (Így pl. az építészeti-műszaki dokumentációt vagy online feltöltéssel, 

vagy elektronikus adathordozó csatolásával kell benyújtani.) 

 

A formanyomtatvány letöltehető: https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Ügytípus megnevezése: Építésügyi hatósági szolgáltatás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

illetékességi területe: Kizárási ügyben a kizáró döntés szerinti település. 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához, papír 

alapon történő benyújtása esetén a kérelem és jogszabályban előírt mellékleteinek 

feltöltéséhez az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 

dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) az építtető részére közvetlenül a kérelem 

benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít. 

Az építésügyi e-ügyintézés bevezetése után továbbra is lehetősége van a kérelem papír alapú 

benyújtására. A papír alapú kérelmet a formanyomtatványok kitöltésével kell elkészíteni. 

A formanyomtatványokat kétféleképpen tudja kitölteni: 

1. elektronikusan – az útmutatóban leírtak szerint (kitöltést követően a kész 

formanyomtatványokat ki kell nyomtatni, vagy 

2. kézzel, olvasható kézírással – az üres formanyomtatványok kinyomtatása után, azok 

felhasználásával. 

A kérelem összeállításakor az egyes lapokat értelemszerűen és szükséges példányszámban 

kell kitölteni, benyújtani. 

A már kitöltött formanyomtatványokat személyesen az ügyfélszolgálati helyeken (az illetékes 

építésügyi hatóságok hatósági ügyfélszolgálatán, Kormányablakoknál, Építésügyi Szolgáltatási 
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Pontoknál) vagy a postai szolgáltatást igénybe véve lehet benyújtani. Postai benyújtás esetén a 

kérelmet és mellékleteit tartalmazó küldeményt az eljáró hatóságnak kell címezni. 

Jogosultak köre: 

Ügyfélnek minősül az építtető és az építési tevékenységgel érintett telek - az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági 

birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. Az 

építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben vizsgálni kell az 

ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre 

vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági eljárásban hatósági közvetítőként járhat el a felsőfokú 

szakképzettséggel, építésügyi igazgatási ismeretekkel és építésügyi vizsgával rendelkező 

személy. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelem nyomtatvány elérhetó a https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok oldalról. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Az elektronikus tárhely igényléséhez - a papír alapon történő benyújtás esetét kivéve - az 

építtetőnek vagy meghatalmazottjának az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatással vagy elektronikus azonosító eszközzel történt 

azonosítása alapján regisztrálnia kell az ÉTDR-ben. Az építtető vagy meghatalmazottja 

regisztrációval - külön bírálat és döntés nélkül - automatikusan hozzáférést kap a saját 

tárhelyéhez. 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az építésügyi hatósági szolgáltatásnak nincs igazgatási szolgáltatási díja. 

 

Ügy rövid leírása: 

Az építésügyi hatósági szolgáltatás: • elektronikusan, az építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) elektronikus 

feltöltő tárhely igénybevételével vagy • papír alapon kérelmezhető. 

Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti: • annak vizsgálatát, hogy az 

ÉTDR tárhelyen gyűjtött dokumentumainak tartalma és a rendelkezésre álló előzetes 

szakhatósági állásfoglalások megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásra 

vonatkozó előírásoknak, • tájékoztatást arról, hogy szükséges-e o további melléklet, 

dokumentum beszerzése, vagy o további szakhatósági közreműködés, • tájékoztatást az általa 

kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági közreműködés eljárási, 

igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének mértékéről, • a leendő ügyféli kör előzetes 

tisztázását, • annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen 

módon érinti vagy akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, valamint • az általa 

kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását. 

Az és bekezdés szerinti elektronikus tárhely dokumentumaiba az építésügyi hatósági engedély 

iránti kérelem benyújtása előtt csak a tárhely gazdájaként az építtető vagy meghatalmazottja, 

továbbá az építtető vagy meghatalmazottja hozzájárulásával az eljáró építésügyi hatóság, 

szakhatóság és az arra felruházott személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
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szervezet tekinthet bele vagy tölthet fel dokumentumokat. 

Az építtető vagy meghatalmazottja az előzetes szakhatósági állásfoglalás, a tervtanácsi vagy 

településképi vélemény megkéréséhez szükséges dokumentumokat az elektronikus gyűjtő 

tárhelyre tölti fel, melyekhez a szakhatóságnak, a tervtanács elnökének, a települési 

önkormányzat polgármesterének, a fővárosi önkormányzat főpolgármesterének hozzáférést 

biztosít. A polgármester vagy főpolgármester a településképi véleményét, a szakhatóság az 

állásfoglalását a véleményezett és elektronikusan záradékolt dokumentációval együtt 

ugyanezen tárhelyre tölti fel. 

Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági szolgáltatás. Az építtető az építésügyi hatósági 

engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem tervezett benyújtása előtt építésügyi hatósági 

szolgáltatás iránti kérelmet terjeszthet elő az illetékes hatósághoz elektronikusan a tárhely 

igénybevételével vagy papír alapon.  

Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti annak vizsgálatát, hogy az 

elektronikus gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumai megfelelnek-e az általa kérelmezni 

szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire vonatkozó 

előírásoknak.  

Tájékoztatást arról, hogy szükséges-e további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy 

további szakhatósági közreműködés.  

Tájékoztatást az általa kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági 

közreműködés eljárási, igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének, továbbá 

jogszabályban meghatározott eljárási költségének mértékéről, a leendő ügyféli kör előzetes 

tisztázását, annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon 

érinti vagy akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, valamint az általa 

kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását. 

Az építésügyi hatóság szakmai nyilatkozatát az elektronikus úton indított kérelem esetén, a 

tárhelyen vagy a kérelemben a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésnek megfelelően 

küldi meg az építtetőnek. 

Az építésügyi hatósági szolgáltatást a hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem 

benyújtása előtt többször is igénybe lehet venni. Az építésügyi hatóságot a szolgáltatása 

körében kiadott szakmai nyilatkozata azokban a kérdésekben köti, amelyekről nyilatkozott, 

mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok vagy az engedély vagy a tudomásulvétel iránti 

kérelem típusa, tartalma és mellékletei nem változnak meg. 

 

Ügyintézési határidő: 

Az építésügyi hatóság - függetlenül attól, hogy a szolgáltatás iránti kérelem milyen módon 

érkezett - az építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem benyújtását követő munkanaptól 

számított 15 napon belül szakmai nyilatkozatot fogalmaz meg, melynek tartalma nem köti az 

építtetőt az építésügyi hatósági engedély vagy az építésügyi tudomásulvétel iránti kérelmének 

benyújtásában és nem kötelezi az építtetőt az építésügyi hatósági engedély vagy az építésügyi 

tudomásulvétel iránti kérelem benyújtására. 

 

Jogorvoslati lehetőség: Nincs 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § 
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Ügytípus megnevezése: Építési engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

A kérelemre induló eljárás esetén a kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon is. 

Elektronikus benyújtás esetén lehet párbeszédre épülő (online), vagy amennyiben 

információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülő (offline). 

I, Ha az építtető vagy a Ket. szerinti meghatalmazottja a papír alapú vagy elektronikus 

adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a (1) területileg 

illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, az (2) integrált ügyfélszolgálaton 

vagy kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél vagy az (3) Építésügyi 

Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. 

II, Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. 

III, Az építtető a kérelmét elektronikus úton az elektronikus tárhelyen keresztül nyújthatja be. 

 

Jogosultak köre:  

Az építtető, vagy annak meghatalmazottja jogosult építési engedély iránti kérelem 

benyújtására. 

Hatóságom építésügyben az alábbi esetekben jogosult eljárni:  

 kormányrendelettel kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági 

ügyben, 

  kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a 

kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával 

összefüggő építésügyi hatósági ügyben, 

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

CXL. törvény 42. § (5) bekezdés szerinti az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási 

ügyben az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi 

hatóságként (a továbbiakban: első fokú kiemelt építésügyi hatóság) - a sajátos 

építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, 

valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 

kormányrendeletben meghatározottak kivételével - az építmények, építési tevékenységek 

tekintetében az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) - a (3) 

bekezdésben meghatározott kivételekkel -, illetve az építésügyi és örökségvédelmi 

feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt jelöli ki az 1. melléklet I. és II. 

részében felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/formanyomtatvanyok 

https://www.e-epites.hu/lakossági tájékoztatók 

https://www.e-epites.hu/etdr/lakossági


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

https://www.e-epites.hu/etdr korlátlan időben elérhető, időpont foglalás nélkül 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A kérelemhez a tartalmától függően mellékelni kell:  

 a jogszabályban előírt esetekben  

 a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét, vagy 

a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben 

előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét, 

 az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 

 Amennyiben a kérelmező birtokában van: 

 a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) 

meghatározott esetekben jogerős környezetvédelmi vagy jogerős egységes 

környezethasználati engedély - kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került 

kiadásra -, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, több megvalósulási 

szakaszra bontott építkezés esetén az összes szakaszra együttesen, 

 erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye - kivéve, ha az az 

összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, 

 termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának 

engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozat - kivéve, ha az az összevont 

telepítési eljárásban került kiadásra -, 

 a természet védelméről szóló törvényben meghatározott esetekben a természetvédelmi 

hatóság engedélye, az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy 

mellékelheti azokat a kérelemhez. 

 Ha a (7) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott döntéseket meghozták, de az 

építésügyi hatósághoz nem nyújtották be, azokat az építésügyi hatóság - szükség 

esetén belföldi jogsegély keretében - beszerzi a döntést kibocsátó hatóságtól. 

 A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel mellékelni kell 

 a 8. melléklet III. részében meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-

műszaki dokumentációt, 

 ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, 

a szakhatóság megkereséséhez szükséges, 5. melléklet szerinti dokumentációt. 

A kérelemhez mellékelni lehet: 

 ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes 

állásfoglalását és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki 

dokumentációt, amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre, 

 a 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, illetve az ügyben érintett összes ismert 

ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

 építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az illeték 

a) új - más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó - egylakásos lakóépület építése 

esetén 20 000 forint, 
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b) új - más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó - épület építése esetén lakásonként 10 

000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén 

ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint, 

bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 

forint, 

c) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden 

megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor 

folyóméterenként 1000 forint, 

d) meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az 

építési tevékenységgel érintett 

da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy 

db) az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint, 

e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint, 

f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes 

létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, 

korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden 

megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor 

folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint, 

g) ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési 

engedélyezés az a)-f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint, 

 

Ügy rövid leírása: 

1) Az építési tevékenység végzésére - az építési engedély nélkül végezhető építési 

tevélkenységek körébe tartozó és az Étv. alapján egyszerű bejelentéshez kötött építési 

tevékenység kivételével - jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési 

engedélyt kell kérni. 

(1a) Építmény, építményrész rendeltetésének építési engedély köteles építési munkával 

nem járó megváltoztatásához nem kell az építésügyi hatóság engedélye. 

(2) Az építési engedélyt egy telekre - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az egy időben 

megvalósuló építési tevékenység egészére kell kérni. 

(3) Egy telken több ütemben megvalósuló építési tevékenységre az építési engedélyt 

a) az összes ütemre egyszerre, de az egyes ütemeket megjelölve, vagy 

b) a teljes építési beruházás bemutatása mellett ütemenként 

is meg lehet kérni. 

(4) Az építési engedély iránti kérelemmel egy időben 

a) az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezésére, 

b) bontás engedélyezésére, 

c) fennmaradási engedélyezésre irányuló kérelem is előterjeszthető. 

 

Ügyintézési határidő: 

Az építésügyi hatóság az építési engedélyezési eljárásban az érdemi döntést: 

 Ha az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásában kormányrendeletben 

meghatározott szakkérdést vizsgál, az ügyintézési határidő 35 nap, kivéve, ha 
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szakhatósági eljárás lefolytatására is sor kerül, 

 ha a kérelem hiányos vagy szakhatóságot kell bevonni az eljárásba,az utolsó pótolt 

dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől számított 21 napon belül 

hozza meg. 

 

Jogorvoslati lehtőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. Az általános 

építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásban benyújtott fellebbezést a Baranya Megyei 

Kormányhivatal, örökségvédelmi építéshatósági ügyekben és örökségvédelmi területen lévő 

ingatlanok építésfelügyeleti eljárásában a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. 

Örökségvédelmi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban a jogorovoslat módja a bírósági 

felülvizsgálat. A fellebbezés illetéke 30.000.- ft . 

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII: törvény 34.§ 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 Korm. rend 17. § 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv (továbbiakban: Itv.) 

 a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet,  

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (továbbiakban: Kötv.) 

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

CXL tv. 

 

Ügytípus megnevezése: Az Országos építési Követelményektől való eltérés 

engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala  

 

Illetékességi területe: 

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

A kérelem benyújtható:  

 önálló kérelemként,  

 az építési vagy a fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt,  

 az összevont engedélyezési eljárás építési engedélyezési szakaszában, vagy az 

összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában.  

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus vagy papírformátumú formanyomtatványon 

lehet benyújtani az ügyben eljáró első fokú építésügyi hatósághoz.  

Jogosultak köre: 

A kérelmező közvetlenül benyújthatja maga is, vagy meghatalmazottja útján. 

(magánszemélyek, jogi személyek, önkormányzatok) 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
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formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/formanyomtatvanyok 

https://www.e-epites.hu/lakossági tájékoztatók 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

https://www.e-epites.hu/etdr korlátlan időben elérhető, időpont foglalás nélkül. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell: 

 a 8. mellékletben meghatározott azon építészeti-műszaki dokumentáció részeket, 

amelyeket az eltérés műszaki tartalma érint, 

 a műszaki leírásban az eltérés műszaki szükségességének bemutatását, 

 ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a 

szakhatóság megkereséséhez szükséges 5. melléklet szerinti dokumentációt, 

 az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 

A kérelemhez mellékelni lehet: 

 ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes 

állásfoglalását - amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre - és a 

hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, 

 a 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, illetve az ügyben érintett összes ismert 

ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvénymelléklete XV. fejezetének 6. 

pontja rendelkezése szerint 20 000 forint.  

 

Ügy rövid leírása: 

Az OTÉK IV. Fejezetében foglalt előírásoktól eltérő műszaki megoldás tervezése esetén az 

országos építési követelményektől való eltérés engedélyezésére az OTÉK 111. § (4) 

bekezdésében foglaltak tekintetében - figyelemmel a természeti erőforrások 

fenntarthatóságának biztosítására vonatkozó követelményekre - az építésügyi hatóságtól 

engedély kérhető. 

 

Ügyintézési határidő: 

Az építésügyi hatóság a kérelemben az érdemi döntést: 

 ha a kérelem hiánytalan, vagy a kérelem elbírálásához szükséges 6 hónapnál nem 

régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll, az eljárás megindulásától 

számított 15 napon belül hozza meg,  

 ha a kérelem hiányos az utolsó pótolt dokumentum vagy az érintett szakhatósági 

állásfoglalásának beérkezésétől számított 15 napon belül hozza meg.  

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. Az általános 

építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásban benyújtott fellebbezést a Baranya Megyei 

Kormányhivatal, örökségvédelmi építéshatósági ügyekben és örökségvédelmi területen lévő 

ingatlanok építésfelügyeleti eljárásában a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. 

https://www.e-epites.hu/etdr/lakossági
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Örökségvédelmi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban a jogorovoslat módja a bírósági 

felülvizsgálat. A fellebbezés illetéke 30.000.- ft . 

 

GY.I.K.: -- 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII: törvény 34.§ 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 Korm. rend 36-38. § 

 a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet, 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv (továbbiakban: Itv.) 15. 

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

CXL tv. 

 

Ügytípus megnevezése: Összevont engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, Baranya  Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

 

Illetékességi területe: 

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

A benyújtásának módja:  

A kérelemre induló eljárás a kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon 

is. Elektronikus benyújtás esetén lehet párbeszédre épülő (online), vagy amennyiben 

információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülő (offline). 

Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón 

vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. 

 

 

 

A benyújtás helye:  

I, Ha az építtető vagy a Ket. szerinti meghatalmazottja a papír alapú vagy elektronikus 

adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a (1) 

területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, az (2) 

integrált ügyfélszolgálaton vagy kormányrendeletben meghatározott önkormányzati 

jegyzőnél vagy az (3) Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati 

jegyzőnél terjesztheti elő. 

II, Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani.  

III, Az építtető a kérelmét elektronikus úton az elektronikus tárhelyen keresztül nyújthatja 

be. 

7623 Pécs, Rákóczi u. 30., Pf.: 166. papír alapon, vagy digitálisan adathordozón megküldve. 

A személyes benyújtás 7623 Pécs, Rákóczi u. 30. I. em. 

 

Személyes benyújtás ügyfélfogadási ügyben. 
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 hétfő:   du: 13.00-16.00  

  szerda:   de:   8.00 -12.00 

    du: 13.00-16.00 

Jogosultak köre: 

Az építtető, vagy annak meghatalmazottja jogosult az engedély iránti kérelem benyújtására 

közvetlenül a Járási Építési és Örökségvédelmi hatóságunknak. 

 (magánszemélyek, jogi személyek, önkormányzatok) 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/formanyomtatvanyok 

https://www.e-epites.hu/etdr/lakossági tájékoztatók 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

https://www.e-epites.hu/etdr korlátlan időben elérhető, időpont foglalás nélkül. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 Az összevont engedélyezési eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont 

eljárás mindkét szakaszára vonatkozik, azonban mellékletként az eljárás 

megindításakor csak az elvi építési keretengedélyezési szakasz megindításához 

szükséges mellékleteket kell benyújtani. 

 Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának megindításához a 

kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell:  

o a jogszabályban előírt esetekben a telek beépítésére vonatkozó telepítési 

követelmények, és a településképpel, az építészeti kialakítással kapcsolatos 

követelmények előzetes tisztázása esetében a települési önkormányzat 

polgármesterének településképi véleményét, vagy  

o a jogszabályban előírt esetekben a településrendezési és építészeti-műszaki 

tervtanácsokról szóló 252/2006.(XII.7.) Korm.rendeletben meghatározott ügyekben 

az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét,  

o a 300 m2 -nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény létesítése esetén a 

kereskedelemért felelős miniszter felmentését,  

o az eljárási illeték befizetésének igazolását,  

o elektronikus formátumban az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott tartalmú építészetiműszaki 

dokumentációt.  

 A kérelemhez mellékelni lehet:  

o az érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR 

igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által 

záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, Zárás dátuma: 2014. április 10. 

Összevont engedélyezési eljárás 2 / 5 o az ügyben érintett összes ügyfélnek a 

kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, illetve  

o az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó 

https://www.e-epites.hu/etdr/lakossági
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nyilatkozatát.  

 Az összevont eljárás építési engedélyezési szakaszának megindításához nem kell 

külön kérelmet benyújtani, viszont be kell nyújtani– az elvi keretengedély hatálya alatt – 

az ÉTDR-be történő feltöltéssel:  

o az építési engedély iránti kérelemhez előírt műszaki tartalmú építészeti-műszaki 

dokumentációt és mellékleteket, valamint  

o ha az építtető az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezését is 

kérte, akkor az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti 

kérelem mellékleteit. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás illetékét, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete XV. 

fejezetének szerint kell megfizetni.  

Az összevont eljárás esetén az alapilleték 10 000 forint, melyen felül 

a) az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20 000 forint,  

b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az építési engedélyezési 

eljárás illetékével megegyező mértékű. 

 

Ügy rövid leírása: 

Az építési engedélyezési eljárás összevonásra kerül az előtte tisztázandó alábbi 

kérdésekkel és csak akkor kell az engedélyezési dokumentációt feltölteni/benyújtani ha a 

kérdések tisztázódtak és az engedély megadható. 

 Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó 

telepítési követelmények előzetes tisztázása szükséges.  

 Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a településképpel, az építészeti 

kialakítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása szükséges.  

 Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a kulturális örökségvédelmi 

követelmények előzetes tisztázása szükséges.  

Az összevont engedélyezési eljárás két szakaszból: a megvalósítással kapcsolatos 

követelmények előzetes tisztázása céljából elvi építési keretengedélyezési szakaszból, majd 

ezt követően az építési engedélyezési szakaszból áll. 

 

Ügyintézési határidő: 

 Az elvi építési keretengedélyről szóló érdemi döntést az építésügyi hatóság  

o az eljárás megindulásától számított tizenöt napon belül hozza meg, ha a kérelem 

hiánytalan,  

o az utolsó pótolt dokumentum beérkezésétől számított tizenöt napon belül hozza 

meg, ha a kérelem hiányos.  

 Az építési engedély iránti kérelem tárgyában az érdemi döntést az építésügyi hatóság  

o az eljárás megindulásától számított tizenöt napon belül meghozza, ha a kérelem 

hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy a kérelem 

elbírálásához szükséges, hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági 

állásfoglalás rendelkezésre áll,  

o az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől 

számított tizenöt napon belül meghozza, ha a kérelem hiányos vagy az eljárásba 

szakhatóságot kell bevonni. 
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Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. Az általános 

építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásban benyújtott fellebbezést a Baranya Megyei 

Kormányhivatal, örökségvédelmi építéshatósági ügyekben és örökségvédelmi területen lévő 

ingatlanok építésfelügyeleti eljárásában a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. 

Örökségvédelmi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban a jogorvoslat módja a bírósági 

felülvizsgálat. A fellebbezés illetéke 30.000.-Ft Kiemelt építési ügyekben 60.000.-Ft. 

 

GY.I.K.: -- 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Törvények 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII tv. (a 

továbbiakban: Étv.)  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv (továbbiakban: Itv.) 

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

 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (továbbiakban: Kötv.) 

- 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről 

Kormány rendeletek: 

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

- a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet  

- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet  

- Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 23.) 

Korm. rendelet  

- Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X.25.) Korm. rendelet  

- 191/2001. (X. 18.)Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

- Az építésügyi bírság megállapításáról részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) 

Korm. rendelet  

- Az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatóságok  kijelöléséről  és  működési  feltételeiről  

szóló  

- 343/2006.(XII. 23.) Korm.rendelet 

-  

Ügytípus megnevezése: Összevont telepítési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, Baranya  Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

 

Illetékességi területe: 

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

A benyújtásának módja:  

A kérelemre induló eljárás a kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon 

is. Elektronikus benyújtás esetén lehet párbeszédre épülő (online), vagy amennyiben 

információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülő (offline). 
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Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón 

vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. 

 

A benyújtás helye:  

I, Ha az építtető vagy a Ket. szerinti meghatalmazottja a papír alapú vagy elektronikus 

adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a (1) 

területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, az (2) 

integrált ügyfélszolgálaton vagy kormányrendeletben meghatározott önkormányzati 

jegyzőnél vagy az (3) Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati 

jegyzőnél terjesztheti elő. 

II, Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani.  

III, Az építtető a kérelmét elektronikus úton az elektronikus tárhelyen keresztül nyújthatja 

be. 

7623 Pécs, Rákóczi u. 30., Pf.: 166. papír alapon, vagy digitálisan adathordozón megküldve. 

A személyes benyújtás 7623 Pécs, Rákóczi u. 30. I. em. 

 

Személyes benyújtás ügyfélfogadási ügyben. 

 hétfő:   du: 13.00-16.00  

  szerda:   de:   8.00 -12.00 

    du: 13.00-16.00 

Jogosultak köre: 

Az építtető, vagy annak meghatalmazottja jogosult az engedély iránti kérelem benyújtására 

közvetlenül a Járási Építési és Örökségvédelmi hatóságunknak. 

 (magánszemélyek, jogi személyek, önkormányzatok) 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

https://www.e-epites.hu/etdr/lakossági tájékoztatók 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

https://www.e-epites.hu/etdr korlátlan időben elérhető, időpont foglalás nélkül. 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 Az összevont telepítési eljárás iránti kérelemnek – a kiváltott eljárásoktól függően – 

tartalmaznia kell: 

o  hogy mely hatóságok milyen eljárásainak integrálását kérik az összevont telepítési 

eljárásban,  

o a beruházással érintett telek címét, helyrajzi számát,  

o termőföld végleges más célú hasznosításának, erdő esetén annak termelésből 

történő kivonásának pontos célját, a szükséges teljes területigényt,  

o a telekalakítás célját, o az építési beruházás jellegét és rövid ismertetését,  

o a kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések 

megnevezését, iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,  

o annak felsorolását, hogy a THSZ egyes szakhatósági eljárásaihoz milyen 

mellékletek kerülnek benyújtásra,  

o a kérelmező aláírását. Az összevont telepítési eljárás iránti kérelem az eljárás 

mindkét szakaszára vonatkozik, azonban a kérelem benyújtásakor csak az első 

https://www.e-epites.hu/etdr/lakossági
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szakasz megindításához (THSZ) előírt mellékleteket kell benyújtani.  

 A THSZ megindításához – a kiváltott eljárásoktól függően – mellékelni kell:  

o az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

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

mellékletében meghatározott építészeti-műszaki és egyéb dokumentációt,  

o a szakhatóság megkereséséhez szükséges, a szakhatósági eljárások 

lefolytatásához alkalmas, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 7. mellékletében felsorolt dokumentációt,  

o a telekalakítás engedélyezéséhez szükséges hatályos záradékkal ellátott változási 

vázrajzot,  

o az előzetes régészeti dokumentációt és a földmunkákat bemutató terveket, vagy az 

örökségvédelemi hatóság nyilatkozatát a terület régészeti érintettségéről, valamint 

a régészeti örökség védelme érdekében elvégzendő régészeti feladatokról,  

o ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll a 29. § (1) bekezdése szerinti 

eljárásokban hozott döntések megnevezését, iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, o a 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi 

építmény létesítése esetén a kereskedelemért felelős miniszteri felmentést,  

o az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,  

o a településrendezési szerződés másolatát és a településrendezési eszköz 

egyeztetéséhez - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendeletben - előírt telepítési tanulmánytervet, ha az építési beruházás 

megvalósítása érdekében településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

szükséges. A második szakasz, az IÉSZ megindítását a telepítési engedély 

jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül külön kérelem nélkül, a 

településrendezési eszköz módosításának, elfogadásának esetében az érintett 

településrendezési eszköz hatálybalépését követően lehet kezdeményezni az előírt 

mellékletek benyújtásával.  

 Az IÉSZ megindításához – a tartalomtól függően – mellékelni kell: o a telepítési 

engedélyben tett kikötés, feltétel teljesítésének igazolását,  

o az építési beruházás megvalósításához még szükséges a 29. § (1) bekezdés c)-g) 

pontja szerinti önálló eljárásban kiadott jogerős engedély megnevezését, 

iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,  

o a 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény létesítése esetén a 

kereskedelemért felelős miniszteri felmentést,  

o ha az építtető kérte, az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott hat 

hónapnál nem régebbi szakmai nyilatkozatát.  

o digitális formátumban adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel  az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,  az ügydöntő 

szakhatósági állásfoglalás beszerzéséhez szükséges az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. melléklet szerinti 

dokumentációt. 
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Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás illetékét, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete XV. szabályai 

szerint kell megfizetni. Az összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50 000 forint, 

melyen felül  

a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20 000 forint,  

b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az építési engedélyezési 

eljárással megegyező mértékű 

 

Ügy rövid leírása: 

Az összevont telepítési eljárás két szakaszból a telepítési hatásvizsgálati szakaszból (THSZ) 

és az integrált építési engedélyezési szakaszból (IÉSZ) áll.  

Az építtető – a sajátos építményfajták kivételével – összevont telepítési eljárás lefolytatását 

kérelmezheti, ha az építési beruházás megvalósításához szükséges követelmények 

tisztázásához az alábbi eljárások, vagy azok egy részének lefolytatása szükséges:  

 a településrendezési eszköz módosításának, elfogadásának egyeztetési szakasza 

(THSZ kiválthatja)  

 a telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési 

keretengedélyezési eljárás (THSZ kiválthatja)  

 a környezetvédelem vonatkozásában  

o környezeti hatásvizsgálati eljárás (THSZ kiválthatja), vagy  

o egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (IÉSZ)  

 a földvédelem vonatkozásában, ha az építési beruházás termőföld igénybevételével is 

jár, a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárása (THSZ 

kiválthatja)  

 az erdővédelem vonatkozásában, ha az építési beruházás erdőterület igénybevételével 

is jár, az erdő területi igénybevételének engedélyezési eljárása (THSZ kiválthatja)  

 telekalakítási engedélyezési eljárás, ha az építési beruházáshoz a településrendezési 

eszköz módosítása nem szükséges (THSZ kiválthatja)  

 a régészet vonatkozásában (THSZ kiválthatja)  

o a próbafeltárás vagy a megelőző régészeti feltárás engedélyezési eljárása, vagy  

o a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint nagyberuházásnak minősü- lő 

építési beruházás esetén a próbafeltárás bejelentésének tudomásulvételére irá- 

nyuló eljárás és a további régészeti feladatellátás meghatározására irányuló eljá- 

rás  

 az építési engedélyezési eljárás (IÉSZ kiválthatja)  

 az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti eljárás (IÉSZ 

kiválthatja) 

 

Ügyintézési határidő: 

 Az építésügyi hatóság a THSZ-ben a döntést  

o hiánytalan kérelem esetén az utolsó szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől,  

o hiányos kérelem esetén az utolsó hiányzó dokumentum vagy szakhatósági 

állásfoglalás beérkezésétől számított  

Az összevont telepítési eljárás során az építésügyi hatóság számára irányadó ügyintézési 

határidő 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

a) a telepítési hatásvizsgálati szakaszban 

aa) 50 nap, 

ab) környezeti hatásvizsgálati eljárás vagy egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás lefolytatása esetén 85 nap; 

b) az integrált építési engedélyezési szakaszban 

ba) 25 nap, 

bb) környezeti hatásvizsgálati eljárás vagy egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás lefolytatása esetén 85 nap  

 

 Az építésügyi hatóság az IÉSZ-ben a döntést az építési engedélyezési eljárásra 

vonatkozó ügyintézési határidőn belül hozza meg. ( 21 ill. 35 napon belül) 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A telepítési engedély megadásáról szóló végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, az abban 

foglaltak csak az integrált építési engedély elleni jogorvoslatban támadhatók. Első fokon 

hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. Az általános építéshatósági és 

építésfelügyeleti eljárásban benyújtott fellebbezést a Baranya Megyei Kormányhivatal, 

örökségvédelmi építéshatósági ügyekben és örökségvédelmi területen lévő ingatlanok 

építésfelügyeleti eljárásában a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. 

Örökségvédelmi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban a jogorovoslat módja a 

bírósági felülvizsgálat. A fellebbezés illetéke 30.000.- 

 

GY.I.K.: -- 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Törvények 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII tv. 34. §, (a 

továbbiakban: Étv.)  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv (továbbiakban: Itv.) 

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

 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (továbbiakban: Kötv.) 

- 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről 

Kormány rendeletek: 

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 29-35. §  

- a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet  

 

 Ügytípus megnevezése: Használatbavételi engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

ÉTDR felületre történő feltöltéssel, járási építési hatóságunk ügyfélszolgálatos munkatársának 

személyesen papír alapon vagy digitálisan adathordozón átadva, vagy postán megküldve 7623 
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Pécs, Rákóczi u. 30., Pf.: 166. papír alapon vagy digitálisan adathordozón beküldve. 

A kérelmet – a használat megkezdése előtt – az építmény rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő az építési 

naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt kell benyújtani.  

A személyes benyújtás helye, ideje a következő: 

Helye: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30. I. emelet,  

Ideje:  hétfő:   du: 13.00-16.00  

  szerda:  de:   8.00 -12.00 

    du: 13.00-16.00 

Jogosultak köre: 

A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető – azaz akinek a nevére az építési 

engedély szól - nyújthat be az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. § 2) pontjába tartozó 

eljárásokban a kiemelt építésügyi hatósághoz.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyek intézését segítő útmutató: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok oldalon a  

HASZNALATBAVETELI_ENGEDELYEZESI_ELJARAS_20140415.PDF fájlra kattintva  

Formanyomtatvány a kérelemhez: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

https://www.e-epites.hu/etdr korlátlan időben elérhető, időpont foglalás nélkül. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell: 

• papír alapon vezetett építési napló esetében 

- az építési napló összesítő lapját, 

- kitöltött statisztikai lapot, 

• a szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentációt, 

• az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, 

• új épület építése vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező 

– bővítése esetén a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot. 

Amennyiben ez nem kerül becsatolásra, akkor az eljáró hatóság döntésében 

határidő megjelölésével benyújtásra kötelezi a kérelmezőt. 

Az eljárás illetékét, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete XV. fejezete szerint 

kell megfizetni. Az illeték mértéke az építési engedélyezési eljárás mértékével azonos. 

A kérelemhez mellékelni lehet: 

• az érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR 

igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt 

építészeti-műszaki dokumentációt, 

• nyilatkozatokat annak igazolására, hogy nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban: 

- az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez 

történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal 

egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, illetve 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/sites/default/files/2016/LAKOSSAG/LAKOSSAGI_TAJEKOZTATOK/hasznalatbaveteli_engedelyezesi_eljaras_20140415.pdf
https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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- az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.  

 

Ügy rövid leírása: 

Használatbavételi engedély alapján vehető használatba a rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmas építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett építmény, 

építményrész, ha annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges 

bevonni, vagy az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 Kormányrendelet 11/A. § (1) 

bekezdés szerinti építésügyi hatóság építési engedélye a 6. melléklet III. táblázatában 

meghatározott valamely szakkérdés tekintetében kikötést vagy feltételt tartalmazott, vagy ha az 

építési tevékenységgel az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a vizsgált szakkérdést 

érinti. 

 

Ügyintézési határidő:  

A használatbavételi engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő tizenöt nap. 

  

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. Az általános 

építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásban benyújtott fellebbezést a Baranya Megyei 

Kormányhivatal, örökségvédelmi építéshatósági ügyekben és örökségvédelmi területen lévő 

ingatlanok építésfelügyeleti eljárásában a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. 

Örökségvédelmi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban a jogorvoslat módja a bírósági 

felülvizsgálat. A fellebbezés illetéke 30.000 Ft.  

Kiemelt eljárásokban a fellebbezés illetéke: 60.000 Ft. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 

Ügytípus megnevezése: Fennmaradási engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

ÉTDR felületre történő feltöltéssel, járási építési hatóságunk ügyfélszolgálatos munkatársának 

személyesen papír alapon vagy digitálisan adathordozón átadva, vagy postán megküldve 7623 
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Pécs, Rákóczi u. 30., Pf.: 166. papír alapon vagy digitálisan adathordozón beküldve. 

A személyes benyújtás helye, ideje a következő: 

Helye: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30. I. emelet,  

Ideje:  hétfő:   du: 13.00-16.00  

  szerda:   de:   8.00 -12.00 

    du: 13.00-16.00 

 

Jogosultak köre: 

A fennmaradási engedély iránti kérelmet az építtető nyújthatja be.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyek intézését segítő útmutató: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok oldalon a  

FENNMARADASI_ENGEDELYEZESI_ELJARAS_20140415.PDF fájlra kattintva  

Formanyomtatvány a kérelemhez: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

https://www.e-epites.hu/etdr korlátlan időben elérhető, időpont foglalás nélkül. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

1.) A fennmaradási engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell: 

a) jogszabályban előírt esetekben 

aa) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy 

ab) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben 

előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 14. §-

ában meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az építési tevékenységet építési napló vezetése 

nélkül végezték, 

c) az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 

2.) Amennyiben a kérelmező birtokában van 

a) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben jogerős 

környezetvédelmi vagy jogerős egységes környezethasználati engedély - kivéve, ha az az 

összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

határozat, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az összes szakaszra 

együttesen, 

b) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye - kivéve, ha az az 

összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, 

c) termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának 

engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozat - kivéve, ha az az összevont telepítési 

eljárásban került kiadásra -, 

az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy mellékelheti azokat a 

kérelemhez. 

3.) A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/sites/default/files/2016/LAKOSSAG/LAKOSSAGI_TAJEKOZTATOK/fennmaradasi_engedelyezesi_eljaras_20140415.pdf
https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (Továbbiakban: 

R) 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, 

b) ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a 

szakhatóság megkereséséhez szükséges, az R. 5. melléklete szerinti dokumentációt. 

A kérelemhez mellékelni lehet 

a) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes 

állásfoglalását - amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre - és a 

hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, 

b) az R. 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, és az ügyben érintett összes ismert 

ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

 

Ügy rövid leírása: 

Az építésügyi hatóság az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (Továbbiakban: Étv.) 48. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott jogszerűtlen és 

az Étv. 48. § (5) bekezdésében meghatározott szakszerűtlen építési tevékenységek esetén, 

amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az építtető, vagy amennyiben az építtető 

személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad. 

 

Ügyintézési határidő:  

Fennmaradási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő: 15 nap. 

Fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. Az általános 

építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásban benyújtott fellebbezést a Baranya Megyei 

Kormányhivatal, örökségvédelmi építéshatósági ügyekben és örökségvédelmi területen lévő 

ingatlanok építésfelügyeleti eljárásában a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. 

Örökségvédelmi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban a jogorvoslat módja a bírósági 

felülvizsgálat. A fellebbezés illetéke 30.000 Ft.  

Kiemelt eljárásokban a fellebbezés illetéke: 60.000 Ft. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 

 

Ügytípus megnevezése: Jogutódlás megállapítása 
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Hatáskörrel rendelkező szerv:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály  

 

Illetékességi területe: 

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Kérelem esetén  

 elektronikusan az ÉTDR felületen  

 papír alapon a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (6623 Pécs, Rákóczi út 30.) 

 

Jogosultak köre:  

 kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet 

kivéve – a kieső ügyfél  

 kötelezés esetén a hatóság hivatalból jár el 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:   

https://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése:  

https://www.e-epites.hu/etdr/ 

Időpontfoglalás: nincs  

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 3.000 Ft általános tételű eljárási illeték 

 

Ügy rövid leírása:  

 Kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél jogutódja – az eljárásról való 

tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a jogutódlástól számított 

hat hónapon belül – kérheti a jogutódlás megállapítását. Az építésügyi hatóság – a 

használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, valamint használatbavétel 

tudomásulvételi eljárás kivételével – az engedélyek és kötelezettségek tekintetében a 

jogutódlásról végzéssel dönt.  

 Ha a jogerős határozattal megállapított kötelezettség tekintetében a kötelezett helyébe 

jogutód lép, számára – indokolt kérelmére új teljesítési határidő megállapításával – 

lehetőséget kell biztosítani a kötelezettség önkéntes teljesítésére. 

Ügyintézési határidő: 8 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség:  

 Építésügyi vagy építésfelügyeleti hatáskörben hozott döntés esetén a döntés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, 30.000 Ft illetékkel ellátva, a Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz (Védett ingatlanok esetén Budapest Főváros Kormányhivatalához) 

címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
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Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (6623 Pécs, Rákóczi út 30.) benyújtandó 

fellebbezéssel lehet élni. 

 Örökségvédelmi hatáskörben hozott döntés esetén a döntés kézhezvételétől számított 30 

napon belül, 30.000 Ft illetékkel ellátva, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 

címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (6623 Pécs, Rákóczi út 30.) benyújtandó 

bírósági felülvizsgálati kérelemmel lehet élni. A kérelemnek a döntés végrehajthatóságára 

halasztó hatálya nincs. 

 

GY.I.K.:  

 A védett ingatlanok adatait a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős 

Helyettes Államtitkárság által kezelt Örökségvédelmi Nyilvántartás szolgáltatja. Tájékoztató 

jellegű, elektronikus elérhetősége: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

szabályairól 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 

Ügytípus megnevezése: Használatbavétel tudomásulvételi eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

A benyújtásának módja:  

A kérelemre induló eljárás a kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon 

is. Elektronikus benyújtás esetén lehet párbeszédre épülő (online), vagy amennyiben 

információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülő (offline). 

Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón 

vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. 

 

 

 

A benyújtás helye:  

I, Ha az építtető vagy a Ket. szerinti meghatalmazottja a papír alapú vagy elektronikus 

adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a (1) 

területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, az (2) 
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integrált ügyfélszolgálaton vagy kormányrendeletben meghatározott önkormányzati 

jegyzőnél vagy az (3) Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati 

jegyzőnél terjesztheti elő. 

II, Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani.  

III, Az építtető a kérelmét elektronikus úton az elektronikus tárhelyen keresztül nyújthatja 

be. 

7623 Pécs, Rákóczi u. 30., Pf.: 166. papír alapon, vagy digitálisan adathordozón megküldve. 

A személyes benyújtás 7623 Pécs, Rákóczi u. 30. I. em. 

Személyes benyújtás ügyfélfogadási ügyben. 

 hétfő:   du: 13.00-16.00  

  szerda:   de:   8.00 -12.00 

    du: 13.00-16.00 

Jogosultak köre: A Használatbavétel tudomásulvételi eljárás iránti kérelmet az építtető 

nyújthatja be.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyek intézését segítő útmutató: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok oldalon a  

HASZNALATBAVETEL_TUDOMASULVETELI_ELJARAS_20140415.PDF fájlra kattintva  

Formanyomtatvány a kérelemhez: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

https://www.e-epites.hu/etdr korlátlan időben elérhető, időpont foglalás nélkül. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

1.) Használatbavétel tudomásulvételi eljárás iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni 

kell: 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott körben az építmény - ingatlan-nyilvántartásban 

változást eredményező - építése, bővítése esetén a használatbavétel tudomásulvételi kérelem 

előterjesztésével egyidőben a hatályos földhivatali záradékkal ellátott, a változás ingatlan-

nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot az OÉNY-be 

elektronikusan fel kell tölteni. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavétel 

tudomásulvételi eljárásának lefolytatását és a használatbavétel tudomásulvételét nem 

akadályozza, azonban ha a (2) bekezdésben foglaltaknak a kérelmező nem tett eleget, az 

építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg, határidő megjelölésével 

és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével kötelezi az építtetőt a változási 

vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére. 

A kérelemhez mellékelni lehet: 

a) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes 

állásfoglalását - amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre - és a 

hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, 

b) az R. 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, és az ügyben érintett összes ismert 

ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/sites/default/files/2016/LAKOSSAG/LAKOSSAGI_TAJEKOZTATOK/hasznalatbavetel_tudomasulveteli_eljaras_20140415.pdf
https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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Ügy rövid leírása: 

Eljárási rendelet 54. § (1) Az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi 

eljárásával vehető használatba - a 39. § (1) bekezdése szerint használatbavételi engedélyhez 

kötött építmények kivételével - az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, építési 

tevékenység. 

(1a)  A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető 

a) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, 

b)  az építési munkaterület építtető részére történő - az építési naplóban igazolt - visszaadását 

követően, 

c) az építési engedély hatályossága alatt - használatbavétel előtt - 

nyújtja be az építésügyi hatósághoz. 

(1b)  Az építtető a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemében kérheti, hogy az 

építésügyi hatóság a tudomásul vételt foglalja írásba. 

(1c)  Az építtetőnek a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig az 

épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 

épületek estén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia. 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott körben az építmény - ingatlan-nyilvántartásban 

változást eredményező - építése, bővítése esetén a használatbavétel tudomásulvételi kérelem 

előterjesztésével egyidőben a hatályos földhivatali záradékkal ellátott, a változás ingatlan-

nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot az OÉNY-be 

elektronikusan fel kell tölteni. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavétel 

tudomásulvételi eljárásának lefolytatását és a használatbavétel tudomásulvételét nem 

akadályozza, azonban ha a (2) bekezdésben foglaltaknak a kérelmező nem tett eleget, az 

építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg, határidő megjelölésével 

és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével kötelezi az építtetőt a változási 

vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére. 

(3a)  Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy 

a) az építési tevékenységet az építési, módosított építési engedélynek és az ahhoz tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően végezték-

e el, 

b) a tapasztalt eltérések építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek-e, 

c) az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos 

használatra alkalmas állapotban van-e, 

d) az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e, 

e) az építési naplóban 

ea)  rendelkezésre áll-e az Épkiv. 14. §-a szerinti nyilatkozat, 

eb) az építési munkaterület építtető részére történő visszaadása megtörtént-e, 

f)  a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott megjelölt határnapot követően 

energetikai tanúsítvánnyal igazoltan közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű 

épületként épült meg. 

(4)  A hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt 

feltöltését követően 

a) ha az építtető a (2) bekezdésben előírtak szerint teljesítette a vázrajz feltöltését, a 

használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg, 

b) ha az építtető a (3) bekezdésben foglaltak szerint teljesítette kötelezettségét 

e tényről és a használatbavétel tudomásulvételéről történő tájékoztatás érdekében az 
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építésügyi hatóság végzéssel, annak elektronikus úton történő megküldéssel hivatalból 

megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás 

ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt. 

(5) Az építésügyi hatóság helyszíni szemlén tisztázza a tényállást, ha a kérelem elbírálásához 

szükséges információk, adatok és dokumentumok nem állnak a rendelkezésére. 

(6)  Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a 

használatbavétel tudomásulvételét megtagadja és az építmény, építményrész használatát 

megtiltja, ha 

a) a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a (9) bekezdésben 

meghatározott mellékleteket nem csatolták, 

b)  az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek 

az építmény, építményrész nem felel meg, 

c) megállapítja, hogy az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal 

ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól eltértek és az eltérés építésügyi hatósági 

engedélyhez kötött, 

d)  a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott megjelölt határnapot követően 

nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, vagy 

e)  a 39. § (8) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az épületenergetikai számítás 

nem igazolja az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést, 

f)  az építési napló a (3a) bekezdés e) pontjában meghatározottaknak nem felel meg. 

(6a)  Nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintően, továbbá műemléki jelentőségű 

területen, műemlék történeti tájon, világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen álló 

építmény esetén a tudomásulvételt abban az esetben is meg kell tagadni a (6) bekezdésben 

meghatározott határidőn belül, ha megállapítható, hogy a megvalósult állapot a kulturális 

örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek nem felel meg. 

(7)  Ha az építésügyi hatóság a (6) és (6a) bekezdés szerinti határidőben a használatbavételt 

nem tiltja meg, a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az építmény az eljárás 

megindulásától számított 15 nap elteltével használatba vehető. 

(7a)  A használatbavétel (7) bekezdés szerinti tudomásulvételét a Ket. szerinti függő hatályú 

döntésre vonatkozó rendelkezések tekintetében a (6) és (6a) bekezdés szerinti határidőben 

meghozott érdemi döntésnek kell tekinteni. 

(7b)  A használatbavétel tudomásulvétele nem akadálya annak, hogy azzal egyidejűleg az 

építésügyi hatóság határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére 

kötelezze az építtetőt. 

 (8)  Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és 

hiánypótlásra felhívást nem bocsát ki. 

(9)  A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a 39. § (8) bekezdés a) és c)-d) 

pontjában meghatározottakat kell mellékelni. 

(10)  A használatbavétel megtiltásáról szóló határozat rendelkező része a Ket. 72. § (1) 

bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza 

a) az ÉTDR ügy- és iratazonosítót, 

b) az építési engedély számát, keltét, 

c) - az eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezése mellett - a használat megtiltására 

vonatkozó kötelezést. 

(11)  A (10) bekezdés szerinti határozat szóban nem közölhető. Az iratazonosítóval ellátott 

döntést közölni kell 
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a) ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltüntetése mellett 

aa) az építtetővel vagy meghatalmazottjával, 

ab) az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával, 

b) azzal a hatósággal, amely az építési engedélyezési eljárásban részt vett. 

Ügyintézési határidő:  

Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a 

használatbavétel tudomásulvételét megtagadja, vagy amennyiben a használatbavételt nem 

tiltja meg, a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az építmény az eljárás 

megindulásától számított 15 nap elteltével használatba vehető. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. Az általános 

építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásban benyújtott fellebbezést a Baranya Megyei 

Kormányhivatal, örökségvédelmi építéshatósági ügyekben és örökségvédelmi területen lévő 

ingatlanok építésfelügyeleti eljárásában a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. 

Örökségvédelmi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban a jogorvoslat módja a bírósági 

felülvizsgálat. A fellebbezés illetéke 30.000 Ft.  

Kiemelt eljárásokban a fellebbezés illetéke: 60.000 Ft. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 

Ügytípus megnevezése: Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység 

tudomásulvételi eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

A benyújtásának módja:  

A kérelemre induló eljárás a kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon 

is. Elektronikus benyújtás esetén lehet párbeszédre épülő (online), vagy amennyiben 

információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülő (offline). 

Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón 

vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. 
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A benyújtás helye:  

I, Ha az építtető vagy a Ket. szerinti meghatalmazottja a papír alapú vagy elektronikus 

adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a (1) 

területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, az (2) 

integrált ügyfélszolgálaton vagy kormányrendeletben meghatározott önkormányzati 

jegyzőnél vagy az (3) Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati 

jegyzőnél terjesztheti elő. 

II, Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani.  

III, Az építtető a kérelmét elektronikus úton az elektronikus tárhelyen keresztül nyújthatja 

be. 

7623 Pécs, Rákóczi u. 30., Pf.: 166. papír alapon, vagy digitálisan adathordozón megküldve. 

A személyes benyújtás 7623 Pécs, Rákóczi u. 30. I. em. 

Személyes benyújtás ügyfélfogadási ügyben. 

 hétfő:   du: 13.00-16.00  

  szerda:   de:   8.00 -12.00 

    du: 13.00-16.00 

Jogosultak köre: 

A Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárás iránti kérelmet az 

építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos nyújthatja be.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyek intézését segítő útmutató: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok oldalon a  

FENNMARADASI_ENGEDELYEZESI_ELJARAS_20140415.PDF fájlra kattintva  

Formanyomtatvány a kérelemhez: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

https://www.e-epites.hu/etdr korlátlan időben elérhető, időpont foglalás nélkül. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

1.) A Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárásban a 

fennmaradási engedély iránti kérelemhez szükséges dokumentumokat, a tartalmától függően 

mellékelni kell: 

a) jogszabályban előírt esetekben 

aa) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy 

ab) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben 

előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 14. §-

ában meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az építési tevékenységet építési napló vezetése 

nélkül végezték, 

c) az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 

2.) Amennyiben a kérelmező birtokában van 

a) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben jogerős 

környezetvédelmi vagy jogerős egységes környezethasználati engedély - kivéve, ha az az 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/sites/default/files/2016/LAKOSSAG/LAKOSSAGI_TAJEKOZTATOK/fennmaradasi_engedelyezesi_eljaras_20140415.pdf
https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

határozat, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az összes szakaszra 

együttesen, 

b) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye - kivéve, ha az az 

összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, 

c) termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának 

engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozat - kivéve, ha az az összevont telepítési 

eljárásban került kiadásra -, 

az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy mellékelheti azokat a 

kérelemhez. 

3.) A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell: 

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (Továbbiakban: 

R) 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, 

b) ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a 

szakhatóság megkereséséhez szükséges, az R. 5. melléklete szerinti dokumentációt. 

A kérelemhez mellékelni lehet 

a) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes 

állásfoglalását - amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre - és a 

hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, 

b) az R. 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, és az ügyben érintett összes ismert 

ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

 

Ügy rövid leírása: 

Eljárási rendelet 55. § (1) Az építésügyi hatóság a veszélyhelyzet elhárítása érdekében vagy a 

kihirdetett veszélyhelyzet következtében végzett, az Étv. 48. § (2) bekezdése szerint 

jogszerűtlen építési tevékenységgel 

a) megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet, építési tevékenység 

fennmaradását, 

b) az építmény, építményrész, építményszerkezet elbontását, 

c) veszélyes állapotú építmények, építményrészek, építményszerkezetek jogszerűtlen építési 

tevékenységgel történő halasztást nem tűrő veszélyelhárítása, vagy részleges elbontása 

esetén a megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet fennmaradását 

az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére - ha az 

elvégzett építési tevékenység az előírásoknak megfelel - építésügyi bírság kiszabásának 

mellőzésével hallgatással tudomásul veszi. 

(2) A tudomásulvételi eljárásra a fennmaradási engedélyezési eljárásra vonatkozó 

rendelkezéseket az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(3)  Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és 

hiánypótlásra felhívást nem bocsát ki. 

(4)  Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti kérelemben az eljárás megindulásától 

számított nyolc napon belül az előírt feltételek fennállása esetén 

a) az elutasításról határozatban dönt, vagy 

b)  a szabálytalanságot - bírság kiszabásának mellőzésével - hallgatással tudomásul veszi. 

(5)  A (4) bekezdés b) pontja szerinti tudomásulvételt a Ket. szerinti függő hatályú döntésre 

vonatkozó rendelkezések tekintetében a (4) bekezdés szerinti határidőben meghozott érdemi 

döntésnek kell tekinteni. 
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(6)  Az építésügyi hatóság az (1) és (4) bekezdésben foglalt tudomásulvételt az építtető, vagy 

ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére írásba foglalja. 

 

Ügyintézési határidő:  

Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárásban az ügyintézési 

határidő: 8 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. Az általános 

építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásban benyújtott fellebbezést a Baranya Megyei 

Kormányhivatal, örökségvédelmi építéshatósági ügyekben és örökségvédelmi területen lévő 

ingatlanok építésfelügyeleti eljárásában a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. 

Örökségvédelmi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban a jogorvoslat módja a bírósági 

felülvizsgálat. A fellebbezés illetéke 30.000 Ft.  

Kiemelt eljárásokban a fellebbezés illetéke: 60.000 Ft. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 

Ügytípus megnevezése: Építésrendészeti eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

 

Illetékességi területe:  

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 

Papír alapon – személyesen, maghatalmazott útján, postai úton, más hatóságtól áttétellel - 

vagy elektronikus úton 

helye: 7623 Pécs, Rákóczi út 30.  

(tel.: 72/795-728, e-mail: pecs.epítes@baranya.gov.hu) 

ideje: ügyfélfogadási időben (hétfő: 800 – 1200, szerda: 800 – 1200, 1300 – 1600) 

 

Jogosultak köre: 

magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
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formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: nincs 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

kérelem (beadvány), meghatalmazás 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincs 

 

Ügy rövid leírása: 

Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást meghatározott esetekben hivatalból, 

valamint az építésügyi hatóság megkeresésére folytat le. 

A benyújtott kérelem (beadvány) alapján az ingatlan tulajdonviszonyainak tisztázása, 

földhivatali tulajdoni lap (nem hiteles) TAKARNET-szolgáltatáson történő lekérése, majd a 

tényállás tisztázása érdekében előzetes értesítés mellett helyszíni ellenőrzés megtartása. Ha a 

helyszíni ellenőrzésen nem tár fel szabálytalanságot, az I. fokú építésfelügyeleti hatóság nem 

indít eljárást, a kérelmet határozattal elutasítja. Áttétellel érkezett kérelem esetén erről 

tájékoztatja a megkereső hatóságot. Szabálytalanság észlelése esetén – amennyiben az 

építési munkák végzése folyik, a kivitelezés leállítása mellett - a tényállást a helyszíni 

ellenőrzés tapasztalatai és a rendelkezésre álló iratok, nyilatkozatok alapján tisztázza, és 

építésrendészeti eljárást indít, melyről végzésben értesíti az érintetteket. Amennyiben a 

fennmaradási engedély feltételei fennállnak, határidő megállapításával felhívást bocsát ki a 

fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására. A határidő letelte után 5 napon belül 

megkeresi az illetékes I. fokú építésügyi hatóságot, tájékoztatást kérve a fennmaradási 

engedély iránti kérelem benyújtásáról. Amennyiben ez megtörtént, az eljárást végzéssel 

megszünteti. Ha a kérelmet nem nyújtották be, az I. fokú építésfelügyeleti hatóság az 

ügyfele(ke)t határozatban teljesítési határidő tűzésével az építmény szabályossá tételére, vagy 

- ha az átalakítással sem tehető szabályossá -  bontására kötelezi.  

Abban az esetben, ha az I. fokú építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradási 

engedély megadásának feltételei nem állnak fenn, az ügyfele(ke)t határozatban az építmény 

szabályossá tételére, vagy – ha az átalakítással sem tehető szabályossá - bontására kötelezi, 

teljesítési határidő megállapítása mellett. Ha a kötelezett(ek) a megadott határidőre az elrendelt 

kötelezettséget nem teljesíti(k) – melyet az I. fokú építésfelügyeleti hatóság a helyszínen, 

előzetes értesítés mellett ellenőriz -. végrehajtási eljárást indít, mely során eljárási bírságot 

szab ki, új teljesítési határidő megállapítása mellett. 

Amennyiben az ügyfél/ügyfelek a szabálytalan állapotot önként megszünteti(k), a bejelentő és 

a megkereső hatóság tájékoztatása mellett az eljárást az I. fokú építésfelügyeleti hatóság 

végzéssel megszünteti. 

Ha a szabálytalan állapot nem bizonyított, vagy 10 évnél régebben áll fenn, az I. fokú 

építésfelügyeleti hatóságnak intézkedési jogköre nincs. 

Az eljárást megszüntető végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. 

Ügyintézési határidő:  

Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzést a megindításától számított 60 napon belül 

lefolytatja. Szabálytalanság észlelése esetén haladéktalanul megindítja az építésrendészeti 

eljárást, amelynek ügyintézési határideje 21 nap. 

Jogorvoslati lehetőség:  

A döntés kézhezvételéről számított 15 napon belül, 30.000,- Ft illetékkel ellátott a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztályhoz (védett ingatlanok esetén 

Budapest Főváros Kormányhivatalához) címzett, de a Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
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Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (7623 Pécs, Rákóczi út 30.) benyújtott, 30.000,- Ft 

illetékkel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

A védett ingatlanok adatait a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes 

Államtitkárság által kezelt Örökségvédelmi Nyilvántartás szolgáltatja. Tájékoztató jellegű, 

elektronikus elérhetősége: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.) 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 

 2003. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (Eljárási rendelet) 

 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési  

 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelméről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről 

 63/2012. (XII.11.) BM. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának 

szakmai szabályairól 

 343/2016 (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 

Ügytípus megnevezése: jókarbantartási kötelezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály  

 

Illetékességi területe: 

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): papír alapon vagy személyesen, 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály (6623 Pécs, Rákóczi út 30.). Az eljárást a hatóság más hatóság 

megkeresésére vagy (bejelentés alapján is) hivatalból folytatja le. 

 

Jogosultak köre: - 
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Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: nincs 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): nincs 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincs  

 

Ügy rövid leírása: Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésén tapasztaltak alapján elrendeli 

az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény 

felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha 

annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot 

veszélyezteti.  

Védett ingatlanok esetében ezen felül elrendeli a védett műemléki értékeket veszélyeztető 

állapot megszüntetését. 

 

Ügyintézési határidő: Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzést a megindításától 

számított 60 napon belül lefolytatja. Szabálytalanság észlelése esetén haladéktalanul 

megindítja a jókarbnantartási kötelezési eljárást, amelynek ügyintézési határideje 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: A döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, 30.000 Ft illetékkel 

ellátva, a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (Védett ingatlanok esetén Budapest Főváros 

Kormányhivatalához) címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (6623 Pécs, Rákóczi út 30.) 

benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.:  

 A védett ingatlanok adatait a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős 

Helyettes Államtitkárság által kezelt Örökségvédelmi Nyilvántartás szolgáltatja. Tájékoztató 

jellegű, elektronikus elérhetősége: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

szabályairól 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 

Ügytípus megnevezése: Hatósági bizonyítvány 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 
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Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon - személyesen vagy postai úton- vagy elektronikus úton az ETDR alkalmazás 

segítségével ügyfélkapus bejelentkezést követően. 

Helye: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30. 

telefon: 06-72/ 795-728 

e- mail: pecs.epites@baranya.gov.hu 

Ideje: ügyfélfogadási időben 

hétfő:   du: 13.00-16.00 

szerda:   de:   8.00 -12.00        du: 13.00-16.00 

 

Jogosultak köre: kérelmet benyújtó személy 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem formanyomtatványa a www.e-epites.hu honlapról az „ 

etdr/formanyomtatvanyok” címszó alatt tölthetők le. 

Az elektronikus benyújtást elősegítve a www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok oldalon 

letölthető többekközött a kérelem benyújtásának menete. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

A kérelmet a www.e-epites.hu vagy a www.magyarorszag.hu honlapon az ETDR felületen 

ügyfélkapus belépést követően lehet benyújtani. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

továbbiakban: Eljárási rendelet) 4. melléklete szerinti statisztikai adtlap 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) 1. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak: 

 

 A B 

1. A bejelentéstől számított évek száma Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 

2. 0-3 díjmentes 

3. 3-4 200 000 forint 

4. 4-5 400 000 forint 

5. 5-6 600 000 forint 

6. 6-7 800 000 forint 

7. 7-8 1 000 000 forint 

8. 8-9 1 200 000 forint 

mailto:pecs.epites@baranya.gov.hu
http://www.e-epites.hu/
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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9. 9-10 1 400 000 forint 

Ügy rövid leírása: 

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító 

hatósági bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az 

elektronikus építési naplóba. A kiállított hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság 

elektronikusan értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét. 

Ügyintézési határidő: 

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. A 

hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági 

bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány 

tartalma valótlan. 

Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság vagy más szerv állapítja 

meg, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta, a hatósági 

bizonyítványban foglaltak valótlanságáról az általa feltárt bizonyítékok ismertetésével 

tájékoztatja a hatósági bizonyítványt kiállító hatóságot. 

Ha a hatósági bizonyítványt kiállító hatóság a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (6) bekezdés szerinti tájékoztatást 

követően, vagy egyéb esetben hivatalból megállapítja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma 

valótlan, a hatóság a hatósági bizonyítványt kijavítja, visszavonja vagy módosítja. A határozatot 

annak a hatóságnak, szervnek is megküldi, amelynek eljárásában tudomása szerint az ügyfél a 

hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta használni. 

 

GY.I.K.: - 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

CXL. törvény 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

- a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

 

Illetékességi területe: 

Örökségvédelem: Baranya megye közigazgatási területe 

Építéshatóság és Építésfelügyelet: 

5 járás közigazgatási területe: 

Pécsi Járás, Pécsváradi Járás, Siklósi Járás, Hegyháti Járás, Komlói Járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
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Az eljárás hivatalból indul. 

Helye: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30. 

telefon: 06-72/ 795-728 

e- mail: pecs.epites@baranya.gov.hu 

Ideje: ügyfélfogadási időben 

hétfő:   du: 13.00-16.00 

szerda:   de:   8.00 -12.00        du: 13.00-16.00 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az e-naplóval kapcsolatos segédletek a www.e-epites.hu honlapról az „ e-naplo/kezikonyvek-

utmutatok” címszó alatt tölthetők le. 

A lakóépület építésére és bővítésére vonatkozó egyszerű bejelentéssel kapcsolatos segédletek 

szintén a www.e-epites.hu honlapról az „ e-naplo/kezikonyvek-utmutatok” címszó alatt 

találhatóak meg. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):- 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

Ügy rövid leírása: 

Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését 

szúrópróbaszerűen a helyszínen, az ellenőrzési utasításban foglaltak szerint, vagy távoli 

eléréssel az e-napló alkalmazásban végzi. 

Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzése alkalmával ellenőrzi, hogy 

a) a vállalkozó kivitelező, a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építési műszaki ellenőr, a 

felelős műszaki vezető, a beruházáslebonyolító rendelkezik-e a kivitelezési tevékenység 

jellegének megfelelő jogosultsággal, regisztrációval, 

b) az Étv. 39/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat teljesítették-e, 

c) az építőipari kivitelezési tevékenység a jogerős építésügyi hatósági engedély, a 

hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció és az az 

alapján készített kivitelezési dokumentáció, egyszerű bejelentéshez kötött épület esetén az 

egyszerű bejelentési dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások 

megtartásával történt-e, 

d) az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint és módon rendelkezésre áll-e, 

az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára vonatkozó 

követelményeket betartották-e, 

e) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzése 

esetén a fedezetkezelőt igénybe vették-e. 

Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzése alkalmával ellenőrizheti, hogy 

a) az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és szakmai 

szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során megtartották-e, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem tiltotta-e meg, 

c) a kivitelezési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e. 

mailto:pecs.epites@baranya.gov.hu
http://www.e-epites.hu/
http://www.e-epites.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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Az építésfelügyeleti hatóság továbbá ellenőrzi 

a) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Épkiv.) 34. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítését, 

b) tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó 

építmény, valamint a honvédelmi és katonai célú építmény esetén 

ba) a szervizkönyv meglétét, 

bb) a 20 évenkénti felülvizsgálatának teljesítését, a megállapítások szerinti munkálatok 

elvégzését és a szervizkönyvben való dokumentálását 

 

Ügyintézési határidő: 

Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzést a megindításától számított 60 napon belül 

lefolytatja.  

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az építésfelügyeleti ellenőrzés elrendeléséről szóló végzés csak a határozat, ennek hiányában 

az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. Törvény az önálló 

fellebbezést egyéb esetekben is lehetővé teheti. 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

CXL. törvény 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

 

Ügytípus megnevezése: Építésfelügyeleti hatósági intézkedés 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

 

Illetékességi területe: 

Örökségvédelem: Baranya megye közigazgatási területe 

Építéshatóság és Építésfelügyelet: 

5 járás közigazgatási területe: 

Pécsi Járás, Pécsváradi Járás, Siklósi Járás, Hegyháti Járás, Komlói Járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Az eljárás hivatalból indul. 

Helye: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30. 

telefon: 06-72/ 795-728 

e- mail: pecs.epites@baranya.gov.hu 

Ideje: ügyfélfogadási időben 

hétfő:   du: 13.00-16.00 

szerda:   de:   8.00 -12.00        du: 13.00-16.00 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
mailto:pecs.epites@baranya.gov.hu
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Jogosultak köre: - 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az e-naplóval kapcsolatos segédletek a www.e-epites.hu honlapról az „ e-naplo/kezikonyvek-

utmutatok” címszó alatt tölthetők le. 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):- 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

Ügy rövid leírása: 

Szabálytalan a jogszerűtlenül, jogosulatlanul vagy szakszerűtlenül megkezdett és végzett 

tevékenység. 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben - az e 

törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben a 

következő jogkövetkezményeket alkalmazza: 

- figyelmeztetés, 

- hatósági kötelezés a szabálytalanság megszüntetésére, 

- a tevékenység megkezdésének, folytatásának megtiltása vagy leállítása, 

- bírság megállapítása, 

- a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezése. 

Az jogkövetkezményt úgy kell megállapítani, hogy 

- figyelemmel kell lenni a fokozatosság elvére, az építésügyi szabályok ismételt vagy 

halmozott megsértése esetén súlyosabb jogkövetkezményt kell alkalmazni, 

- arányban álljon az elkövetett szabálytalanság súlyával és következményeivel, 

- ugyanazon szabálytalanság esetében kerülni kell a párhuzamos jogkövetkezményt, 

- figyelembe kell venni az építési folyamat különböző területein részt vevő személyek 

felelősségének mértékét, 

- figyelembe kell venni - az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 

meghatározottak szerint - az építmény jellegét és rendeltetését, a szabálytalanság 

mértékét, a veszélyeztetés módját, nagyságát és a természetes és épített környezetre 

gyakorolt hatását. 

Bírság mint jogkövetkezmény kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon a 

következő szabálytalan tevékenységek körében állapítható meg: 

- tervezésre vonatkozó szabályok megszegése, 

- adatbejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, 

- jogosulatlanul végzett szakmai tevékenység, 

- az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt, az építési folyamat 

szerződéseire vonatkozó szakmai szabályok megszegése, 

- összeférhetetlenségi szabályok megsértése, 

- építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, építtetői fedezetkezelő, tervezői 

művezető nélkül végzett építési tevékenység, 

- szakszerűtlenül végzett kivitelezési tevékenység, 

- építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megszegése, 

http://www.e-epites.hu/


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

- állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot veszélyeztető 

állapotot eredményező tevékenység, 

- az építésügyi hatósági engedélyezés és ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok. 

 

Ügyintézési határidő: 

Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzést a megindításától számított 60 napon belül 

lefolytatja.  

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben bírságot kiszabó 

jogerős döntése ellen újrafelvételi kérelem nem nyújtható be. 

Az ideiglenes intézkedés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Az építőipari kivitelezési 

tevékenységet tovább folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése után lehet. Az e 

bekezdés szerinti kötelezés végrehajtásának teljesítését az építésfelügyeleti hatóság a 

helyszínen ellenőrzi és dokumentálja. 

A hatósági döntések ellen a fellebbezést a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (Hatósági 

Főosztály Építésügyi Osztály Pécs, Rákóczi út. 30) címezve, de a Pécsi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályánál (7623 Pécs, Rákóczi út 30.) 

kettő példányban 30.000 forint illetékkel ellátva lehet benyújtani. A fellebbezés benyújtható 

integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgáltatási Pontnál is. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

CXL. törvény 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, Baranya  Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

 

Illetékességi területe: 

Pécsi járás, Pécsváradi járás, Siklósi járás, Hegyháti járás, Komlói járás 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

I., A kérelmet ÉTDR felületre történő feltöltéssel, járási építési hatóságunk ügyfélszolgálatos 

munkatársának személyesen, papír alapon, vagy digitálisan adathordozón átadva, illetve 

postán megküldve 7623 Pécs, Rákóczi u. 30., Pf.: 166. papír alapon, vagy digitálisan 

adathordozón megküldve. 

II., Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. 

A személyes benyújtás 7623 Pécs, Rákóczi u. 30. I. em. 
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Személyes benyújtás ügyfélfogadási ügyben. 

 hétfő:   du: 13.00-16.00  

  szerda:   de:   8.00 -12.00 

    du: 13.00-16.00 

 

 

Jogosultak köre: 

Bárki közvetlenül benyújthatja maga, vagy meghatalmazottja útján. (magánszemélyek, jogi 

személyek, önkormányzatok) 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/formanyomtatvanyok 

https://www.e-epites.hu/lakossági tájékoztatók 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

https://www.e-epites.hu/etdr korlátlan időben elérhető, időpont foglalás nélkül. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kitöltött kérelem,  

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 Korm. rend. 8. sz. melléklete 

szerinti kitöltött dokumentáció, 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Hivatalunknál jelenleg illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: 

Az építésügyi hatóság kérelemre előzetes szakhatósági állásfoglalást ad. 

Az építésügyi hatóság szakhatóságként történő közreműködése során 

helyszíni szemlét tart,és vizsgálja  

 építési engedélyezési eljárásban az eljárási rendelet 18. § (1) és (2) bekezdésében, 

 használatbavételi engedélyezési eljárásban  az eljárási rendelet 40. § (2)-(4) 

bekezdésében, 

 bontási engedélyezési eljárásban az eljárási rendelet 46. § (2) és (3) bekezdésében, 

 fennmaradási engedélyezési eljárásban az eljárási rendelet 42. § (1) és (2), valamint a 

43. § (3) bekezdésében, 

 egyéb hatósági eljárásban a településrendezési és építésügyi követelményekben 

előírtakat. 

 

Ügyintézési határidő: 

 A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. (Ket 33.§ (8)) 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

https://www.e-epites.hu/etdr/lakossági
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A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság 

határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben 

támadható meg. 

GY.I.K.: - 

Vonatkozó jogszabályok: 

Törvények 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII tv. 34. §, 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 Korm. rend 57. § és 6. melléklet I. 

táblázat 35. és 38. pontja, 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (továbbiakban: Kötv.) 

 a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet, 24. §, 71-

73. 

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

CXL tv. (továbbiakban: Ket.) 

 

Ügytípus megnevezése: Örökségvédelmi bejelentésköteles tevékenységek 

tudomásulvétele 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

Illetékességi terület: Baranya megye  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 

 Elektronikusan: ÉTDR rendszerben feltöltött kérelem benyújtása mellékletekkel 

 

Jogosultak köre:  

 a védett ingatlan tulajdonosa vagy meghatalmazottja 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

 ÉTDR útmutató 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése,  

 e-epites.hu/etdr  

 

Időpontfoglalás: 

 időpontfoglalás: nincs 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A kérelem tartalma: 

1. az érintett védett műemléki érték azonosításra alkalmas megjelölése, 

2. a bejelentés vagy kérelem tárgya, a tervezett tevékenység összefoglaló, rövid leírása és 

bejelentés esetén a tevékenység tervezett megkezdésének vagy befejezésének időpontja, 
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3. a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező tervező vagy szakértő nyilatkozata, 

amelynek tartalma: 

3.1. a jogosult neve és elérhetősége, 

3.2. a műemléki érték megőrzésével összefüggő jogszabályban meghatározott követelmények 

betartásáról és szempontok érvényre juttatásáról szóló felelős nyilatkozat, 

4. az e rendeletben foglaltak szerint a Műemléki Tanácsadó Testület megkeresése esetén a 

tervegyezőségről vagy a tervváltozásról szóló nyilatkozat, 

5. ha a bejelentést vagy kérelmet nem a tulajdonos nyújtotta be a meghatalmazás, amely 

tartalmazza a tervezett tevékenység végzéséhez történő, az előírt dokumentáció ismeretében 

tett és az abban foglaltakkal egyetértő nyilatkozatot, 

6. az illeték megfizetésének igazolása, 

7. a mellékletek felsorolása, 

8. bejelentés esetén kérvény a tudomásulvétel írásba foglalására. 

Mellékletek: a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 

28.) Kormányrendelet 9. melléklete szerinti értelemszerű dokumentáció 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 3.000 Ft 

 

Ügy rövid leírása: 

a) a nyilvántartott műemléki érték értékleltárba felvett elemét érintő tevékenység, ha az a 

meglévő építmény 

aa) egészének vagy egyes - különösen képző- vagy iparművészeti alkotást képező - 

alkotórészének, tartozékának, beépített berendezési tárgyának eredeti 

összefüggésrendszeréből történő elmozdítására, áthelyezésére vagy részleges 

bontására, 

ab) egészének vagy több önálló rendeltetési egységének, alaprajzi elrendezésének, 

továbbá belső felületeinek, homlokzatának, nyílászáróinak vagy egyéb - különösen 

képző- vagy iparművészeti alkotást képező - alkotórészének, tartozékának, beépített 

berendezési tárgyának megváltoztatását eredményező felújítására, 

ac) anyagi és szerkezeti tulajdonságokat megváltoztató korszerűsítésére (különösen az 

akadálymentesítésére, energetikai korszerűsítésére, utólagos nedvesség vagy víz elleni 

szigetelésére), továbbá az épületgépészeti és elektromos rendszert érintő átalakítására, 

ad) bővítésére 

irányul, 

b) a védett műemléki érték felületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészét, tartozékát 

képező képző- vagy iparművészeti alkotás, beépített berendezési tárgy 

ba) fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálata vagy kutatása, 

bb) konzerválása, restaurálása, 

c) a védett történeti kertben és a védett műemléki érték telkén lévő védett parkban 

ca) a régészeti módszerekkel történő kutatás, 

cb) a meglévő kertépítészeti alkotóelemek megváltoztatását eredményező felújítás vagy 

átalakítás, részleges bontás, új építmények elhelyezése, 

cc) a fás szárú növényzet eltávolítása, telepítése, áttelepítése, 

d) védett temetőben és védett történeti temetkezési helyen 

da) a védetté nyilvánításról szóló döntésben meghatározott védett értékek és azokon 

elhelyezett felíratok, díszítmények megváltoztatása, 

db) a megjelenést és látványt befolyásoló sírjelek, síremlékek, sírépítmények és egyéb 

építmények elhelyezése, 
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e) a műemlék homlokzatán az értékleltárba felvett elem megjelenését érintő és érvényesülését 

befolyásoló 

ea) szerelvény, tárgy vagy szerkezet elhelyezése, felszerelése, létesítése és cseréje, 

eb) eltakarás kialakítása - a 41. § (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a 

kulturális célú reklámok és az építési állványok kivételével, 

f) a műemlék telkén a műemlék megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló tevékenység 

esetén a 

fa) műemlékhez csatlakozó vagy szabadon álló új építmény építése, elhelyezése, 

továbbá 

fb) meglévő építmény külső átalakítása vagy bontása, 

g) műemléki környezetben a műemlék megjelenését befolyásoló módon 

ga) a műemlék felé eső vagy közterületről a műemlékkel együtt megjelenő építmény 

homlokzatának megváltoztatásával járó felújítása vagy átalakítása, 

gb) új építmény építése, illetve közterületen történő elhelyezése, 

gc) meglévő építmény bontása, 

h) műemléki jelentőségű területen a védett műemléki érték megjelenését érintő és 

érvényesülését befolyásoló 

ha) meglévő építmény közterület felé eső homlokzatának az építmény megjelenését 

érintő jelentős megváltoztatással járó felújítása vagy átalakítása, a homlokzat 10%-ánál 

nagyobb mértékű eltakarása a kulturális tartalmú reklámok és építési állványok 

kivételével, 

hb) új építmény építése, illetve közterületen történő elhelyezése, 

hc) meglévő építmény bontása, 

i) műemlék történeti táj esetében a védett műemléki érték megjelenését érintő és 

érvényesülését befolyásoló, legalább 6 m2 felületű reklám külterületi elhelyezése. 

 

Ügyintézési határidő: 10 nap 

A hatóság a bejelentést jogszerű hallgatással, hatósági bizonyítvánnyal vagy végzéssel veszi 

tudomásul, vagy a tevékenység végzését határozattal megtiltja. 

A tudomásul vett tevékenység a bejelentés 15. napjától végezhető.  

 

Jogorvoslati lehetőség:  

Fellebbezési lehetőség nincs, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, 

jogszabálysértésre hivatkozva, a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. Az erre vonatkozó 

keresetet a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, a Baranya Megyei 

Kormányhivatalon (Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya – 7623 Pécs, Rákóczi út 30.) keresztül kell benyújtani. A bírósági felülvizsgálat 

illetéke 30.000 Ft. 

 

GY.I.K.:  

 A védett ingatlanok adatait a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős 

Helyettes Államtitkárság által kezelt Örökségvédelmi Nyilvántartás szolgáltatja. Tájékoztató 

jellegű, elektronikus elérhetősége: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 2001. évi LXIV. törvény - a kulturális örökség védelméről 
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 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet - a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

o 48. § 

o 50-55. §  

 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről 

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

szabályairól 

  

Ügytípus megnevezése:  Bejelentésköteles régészeti feltárási tevékenységek bejelentése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  

 

Illetékességi terület: Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Papír alapon – személyesen vagy 

postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. Elektronikus úton 

kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.00 óraés szerda 8.00-16.00 óra,  

 

Jogosultak köre: A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: 

Kötv.) 20. .§ (4) bekezdése szerinti szervek: Magyar Nemzeti Múzeumok, a Budapesti Történeti 

Múzeum, a megyei hatókörű városi múzeumok, a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi 

múzeum, a régészet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmények, a 

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete, 

valamint a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervek 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

A bejelentést a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 

28.) Korm.rendelet (továbbiakban Örökségvédelmi rendelet) 4. melléklet szerinti 

adattartalommal kell megtenni. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:- 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Örökségvédelmi rendelet 4. 

mellékletében meghatározottak: 

a) bejelentés 

b) EOV rendszerben készült térkép (a terület egyértelmű lehatárolásával) 

c) értelmezhető léptékű helyszínrajz a kutatási terület egyértelmű megjelölésével  

d) a leletanyagot véglegesen befogadó intézmény nyilatkozata az Örökségvédelmi 

rendelet 8. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatvány 

alkalmazásával, ha a befogadó intézmény nem azonos a feltárást végző intézménnyel  

e) az illeték megfizetésének igazolása, vagy nyilatkozat az illetékmentességről 
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Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  általános tételű eljárási illeték (3000 Ft.)  

 

Ügy rövid leírása: A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20/A. § (2) 

bekezdése alapján feltárási engedély nélkül végezhető tevékenységek: 

a) a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-felderítés, 

b) a régészeti megfigyelés, 

c) a terepbejárás, 

d) az előzetes régészeti dokumentáció készítése során végzett próbafeltárás,  

e) a mentő feltárás. 

Az Örökségvédelmi rendelet 13. § szerint a Kötv. 20/A. § (2) bekezdésében megjelölt 

tevékenységeket azok megkezdése előtt legalább öt nappal be kell jelenteni lelőhelyenként  

a) elektronikus úton a hatóságnak,  

b) országos jelentőségű védett természeti terület esetén a  működési területével érintett 

nemzeti park igazgatóságnak. 

Az Örökségvédelmi rendelet 31. §-a alapján a hatóság a bejelentéssel végezhető tevékenység 

megkezdésének bejelentésével összefüggésben vizsgálja, hogy  

a) a bejelentő jogosult-e a bejelentett tevékenységet végezni,  

b) biztosítottak-e a bejelentésköteles tevékenység Kötv.-ben és e rendeletben foglalt, illetve 

szakmai feltételei, továbbá  

c) a beruházás a Kötv. szerinti nagyberuházásnak minősül-e.  

Ha a hatóság a jogszabályban előírt feltételek bármelyikének hiányát állapítja meg, akkor 

a tevékenység folytatását megtiltja, egyébként a bejelentést tudomásul veszi. A tudomásul 

vételről a hatóság értesíti a bejelentőt, valamint a bejelentett tevékenység adatainak 

megküldésével a nyilvántartást vezető hatóságot. 

 

Ügyintézési határidő: 5 nap  

 

Jogorvoslati leehtőség: A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel jogerős és 

végrehajtható. Az ügyfél a kézhezvételtől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre 

hivatkozva, a döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti. 

 

GY.I.K.:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges 

használatának bejelentése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  

 

Illetékességi terület: Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Papír alapon – személyesen vagy 
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postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. Elektronikus úton 

kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.00 óraés szerda 8.00-16.00 óra,  

 

Jogosultak köre: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. 

(XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Örökségvédelmi rendelet) 13. §. (2) bekezdése szerint 

fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges használatának minősül, ha a  fémkereső 

műszer használója hitelt érdemlően bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a  

fémkereső műszer. Hitelt érdemlő bizonyításnak számít a munkaköri leírás, a cégszerűen aláírt 

megbízás vagy megrendelés. Fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges 

használatának esetei:  

a) feltárásra jogosult intézmény által fémkereső műszerrel végzett lelet- és lelőhely-felderítés,  

b) a hadtörténeti örökség kutatására miniszteri rendeletben kijelölt örökségvédelmi szerv által 

fémkereső műszerrel végzett hadtörténeti örökségi helyszín felderítése,  

c) tervszerű lőszermentesítés,  

d) közmű-nyomvonal keresése,  

e) háborús kegyelettel összefüggő feltárás, exhumálás.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

A bejelentést a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 

28.) Korm. rendelet (továbbiakban Örökségvédelmi rendelet) 4. melléklet szerinti 

adattartalommal kell megtenni. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:- 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Örökségvédelmi rendelet 4. 

mellékletében meghatározottak alapján: 

a) bejelentés 

b) EOV rendszerben készült térkép (a terület egyértelmű lehatárolásával) 

c) az illeték megfizetésének igazolása, vagy nyilatkozat az illetékmentességről 

Valamint hadtörténeti örökségi helyszín felderítése és tervszerű lőszermentesítés esetén: 

d) nyilatkozat a fémkereső műszer használatának tervezett idejéről,  

e) igazolás a  fémkereső műszer használójától arról, hogy feladatainak ellátásához szükséges 

a  fémkereső műszer,  

f) az alkalmazni tervezett fémkereső műszer típusának megnevezését és leírását. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  általános tételű eljárási illeték (3000 Ft.)  

 

Ügy rövid leírása: A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20/A. § (2) 

bekezdése alapján a fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges használatát 

jogszabályban meghatározott módon be kell jelenteni. 

Az Örökségvédelmi rendelet 13. § szerint a Kötv. 20/A. § (2) bekezdésében megjelölt 

tevékenységet annak megkezdése előtt legalább öt nappal be kell jelenteni  

a) elektronikus úton a hatóságnak, valamint  
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b) országos jelentőségű védett természeti terület esetén a  működési területével érintett 

nemzeti park igazgatóságnak. 

Az Örökségvédelmi rendelet 31. §-a alapján a hatóság a bejelentéssel végezhető tevékenység 

megkezdésének bejelentésével összefüggésben vizsgálja, hogy  

a) a bejelentő jogosult-e a bejelentett tevékenységet végezni,  

b) biztosítottak-e a bejelentésköteles tevékenység Kötv.-ben és e rendeletben foglalt, illetve 

szakmai feltételei. 

Ha a hatóság a jogszabályban előírt feltételek bármelyikének hiányát állapítja meg, akkor 

a tevékenység folytatását megtiltja, egyébként a bejelentést tudomásul veszi. A tudomásul 

vételről a hatóság értesíti a bejelentőt, valamint a bejelentett tevékenység adatainak 

megküldésével a nyilvántartást vezető hatóságot. 

 

Ügyintézési határidő: 5 nap  

 

Jogorvoslati leehtőség: A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel jogerős és 

végrehajtható. Az ügyfél a kézhezvételtől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre 

hivatkozva, a döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti. 

 

GY.I.K.:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Fémkerső műszer használatának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  

 

Illetékességi terület: Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Papír alapon – személyesen vagy 

postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. Elektronikus úton 

kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.00 óra és szerda 8.00-16.00 óra,  

 

Jogosultak köre: Bárki 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

A fémkereső műszer használata iránti kérelmet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Örökségvédelmi rendelet) 

36. § szerinti adattartalommal kell benyújtani.  

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: nincs 
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Örökségvédelmi rendelet 36. §-ában 

meghatározottak: 

a) kérelem (a  tervezett tevékenység leírásával és céljának megjelölésével) 

b) EOV rendszerben készült térkép (a  fémkereső műszer használatával érintett terület 

egyértelmű lehatárolásával) 

c)  a fémkereső műszer használatával érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló 

nyilatkozata,  

d) a  kérelmező nyilatkozata arról, hogy a  kérelem benyújtását megelőző öt évben a  

régészeti örökséggel összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem 

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

e) az illeték megfizetésének igazolása, vagy nyilatkozat az illetékmentességről 

f) a feltárásra jogosult intézménnyel kötött megbízási szerződés vagy együttműködési 

megállapodás hiteles másolata. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  általános tételű eljárási illeték (3000 Ft.)  

 

Ügy rövid leírása: A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20/A. § (1) 

bekezdése alapján a fémkereső műszer használata - a hivatás gyakorlásához jogszabályban 

meghatározott módon szükséges használat kivételével - hatósági engedély alapján végezhető. 

A kérelemben indult eljárásban vizsgálni kell, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabályi és a 

szakmai követelményeknek. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap  

 

Jogorvoslati leehtőség: A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel jogerős és 

végrehajtható. Az ügyfél a kézhezvételtől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre 

hivatkozva, a döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti. 

 

GY.I.K.:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Jogutódlás megállapítása  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály  

 

Illetékességi területe: 

 A nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, műemlék telkét, továbbá műemléki 

környezetet vagy műemléki jelentőségű területet érintő ingatlanok (a továbbiakban védett 

ingatlanok) esetében:  

Baranya megye közigazgatási területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Kérelem esetén  
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 elektronikusan az ÉTDR felületen  

 papír alapon a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (6623 Pécs, Rákóczi út 30.) 

 ügyfélfogadási időben: hétfő 13:00 – 16:00, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 

 

Jogosultak köre:  

 kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet 

kivéve – a kieső ügyfél  

 kötelezés esetén a hatóság hivatalból jár el 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:   

https://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése:  

https://www.e-epites.hu/etdr/ 

 

Időpontfoglalás: nincs  

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 3.000 Ft általános tételű eljárási illeték 

 

Ügy rövid leírása:  

 Kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél jogutódja – az eljárásról való 

tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a jogutódlástól számított 

hat hónapon belül – kérheti a jogutódlás megállapítását. Az építésügyi hatóság – a 

használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, valamint használatbavétel 

tudomásulvételi eljárás kivételével – az engedélyek és kötelezettségek tekintetében a 

jogutódlásról végzéssel dönt.  

 Ha a jogerős határozattal megállapított kötelezettség tekintetében a kötelezett helyébe 

jogutód lép, számára – indokolt kérelmére új teljesítési határidő megállapításával – 

lehetőséget kell biztosítani a kötelezettség önkéntes teljesítésére. 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség:  

 Építésügyi vagy építésfelügyeleti hatáskörben hozott döntés esetén a döntés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, 30.000 Ft illetékkel ellátva, a Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz (Védett ingatlanok esetén Budapest Főváros Kormányhivatalához) 

címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (6623 Pécs, Rákóczi út 30.) benyújtandó 

fellebbezéssel lehet élni. 

 Örökségvédelmi hatáskörben hozott döntés esetén a döntés kézhezvételétől számított 30 

napon belül, 30.000 Ft illetékkel ellátva, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 
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címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (6623 Pécs, Rákóczi út 30.) benyújtandó 

bírósági felülvizsgálati kérelemmel lehet élni. A kérelemnek a döntés végrehajthatóságára 

halasztó hatálya nincs. 

 

GY.I.K.:  

 A védett ingatlanok adatait a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős 

Helyettes Államtitkárság által kezelt Örökségvédelmi Nyilvántartás szolgáltatja. Tájékoztató 

jellegű, elektronikus elérhetősége: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

szabályairól 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 

Ügytípus megnevezése: Jókarbantartási kötelezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály  

 

Illetékességi területe: 

 A nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, műemlék telkét, továbbá műemléki 

környezetet vagy műemléki jelentőségű területet érintő ingatlanok (a továbbiakban védett 

ingatlanok) esetében:  

 Baranya megye közigazgatási területe 

 

Jogosultak köre: bárki  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: nincs 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): nincs 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincs  

 

Ügy rövid leírása: Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésén tapasztaltak alapján elrendeli 

az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény 
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felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha 

annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot 

veszélyezteti.  

Védett ingatlanok esetében ezen felül elrendeli a védett műemléki értékeket veszélyeztető 

állapot megszüntetését. 

 

Ügyintézési határidő: Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzést a megindításától 

számított 60 napon belül lefolytatja. Szabálytalanság észlelése esetén haladéktalanul 

megindítja a jókarbnantartási kötelezési eljárást, amelynek ügyintézési határideje 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: A döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, 30.000 Ft illetékkel 

ellátva, a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (Védett ingatlanok esetén Budapest Főváros 

Kormányhivatalához) címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (6623 Pécs, Rákóczi út 30.) 

benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.:  

 A védett ingatlanok adatait a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős 

Helyettes Államtitkárság által kezelt Örökségvédelmi Nyilvántartás szolgáltatja. Tájékoztató 

jellegű, elektronikus elérhetősége: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

 

Ügytípus megnevezése: Örökségvédelmi engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

Illetékességi terület: Baranya megye összes települése 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 

 Elektronikusan: ÉTDR rendszerben feltöltött kérelem benyújtása mellékletekkel 

 

Jogosultak köre:  

 a védett ingatlan tulajdonosa vagy meghatalmazottja 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

 ÉTDR útmutató 
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

 e-epites.hu/etdr 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A kérelem tartalma: 

1. az érintett védett műemléki érték azonosításra alkalmas megjelölése, 

2. a bejelentés vagy kérelem tárgya, a tervezett tevékenység összefoglaló, rövid leírása és 

bejelentés esetén a tevékenység tervezett megkezdésének vagy befejezésének időpontja, 

3. a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező tervező vagy szakértő nyilatkozata, 

amelynek tartalma: 

3.1. a jogosult neve és elérhetősége, 

3.2. a műemléki érték megőrzésével összefüggő jogszabályban meghatározott követelmények 

betartásáról és szempontok érvényre juttatásáról szóló felelős nyilatkozat, 

4. az e rendeletben foglaltak szerint a Műemléki Tanácsadó Testület megkeresése esetén a 

tervegyezőségről vagy a tervváltozásról szóló nyilatkozat, 

5. ha a bejelentést vagy kérelmet nem a tulajdonos nyújtotta be a meghatalmazás, amely 

tartalmazza a tervezett tevékenység végzéséhez történő, az előírt dokumentáció ismeretében 

tett és az abban foglaltakkal egyetértő nyilatkozatot, 

6. az illeték megfizetésének igazolása, 

7. a mellékletek felsorolása, 

8. bejelentés esetén kérvény a tudomásulvétel írásba foglalására. 

Mellékletek: a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 

28.) Kormányrendelet 9. melléklete szerinti értelemszerű dokumentáció 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 3.000 Ft/illetékmentességgel rendelkezők 

 

Ügy rövid leírása: 

Országos műemléki védelem alatt álló építményt érintőtevékenységek: 

 egészének vagy egyes - különösen képző- vagy iparművészeti alkotást képező - 

alkotórészének, tartozékának, beépített berendezési tárgyának eredeti 

összefüggésrendszeréből történő elmozdítására, áthelyezésére vagy részleges 

bontása, 

 egészének vagy több önálló rendeltetési egységének, alaprajzi elrendezésének, 

továbbá belső felületeinek, homlokzatának, nyílászáróinak vagy egyéb - különösen 

képző- vagy iparművészeti alkotást képező - alkotórészének, tartozékának, beépített 

berendezési tárgyának megváltoztatását eredményező felújítása, 

 anyagi és szerkezeti tulajdonságokat megváltoztató korszerűsítésére (különösen az 

akadálymentesítésére, energetikai korszerűsítésére, utólagos nedvesség vagy víz elleni 

szigetelésére), továbbá az épületgépészeti és elektromos rendszert érintő átalakítása, 

 bővítése 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség:  

Fellebbezési lehetőség nincs, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, 

jogszabálysértésre hivatkozva, a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. Az erre vonatkozó 

keresetet a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, a Baranya Megyei 
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Kormányhivatalon (Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya – 7623 Pécs, Rákóczi út 30.) keresztül kell benyújtani. A bírósági felülvizsgálat 

illetéke 30.000 Ft. 

GY.I.K.:  

 A védett ingatlanok adatait a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős 

Helyettes Államtitkárság által kezelt Örökségvédelmi Nyilvántartás szolgáltatja. Tájékoztató 

jellegű, elektronikus elérhetősége: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 2001. évi LXIV. törvény - a kulturális örökség védelméről 

 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet - a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről 

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

szabályairól 

 

Ügytípus megnevezése: Örökségvédelmet érintő bontási engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 7623 Pécs, Rákóczi út 30. 

 

Illetékességi terület: Baranya megye közigazgatási területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Elektronikusan – ÉTDR rendszeren keresztül történő feltöltéssel 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton (csatolandó mellékletek benyújtása digitális 

adathordozón PDF/A formátumban történhet) 

helye: 7623 Pécs, Rákóczi út 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 

ideje: ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.30, szerda: 8.00-12-00, 13.00-16.30, vagy 

bármely Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, ill. integrált ügyfélszolgálaton 

 

Jogosultak köre: bárki lehet kérelmező 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

 kérelem  

 tervdokumentáció és mellékletek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet, 8. melléklete szerint 
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 eljárási illeték megfizetésének igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) melléklete XV. cím I.1. pontja szerint 

 

Ügy rövid leírása:  

A műemléket érintő, a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építmény, építményrészt 

érintő, a zártsorú, vagy ikres beépítésű építmény esetén a kérelemre indult eljárásban az 

építésügyi hatóság helyszíni szemle keretében méri fel, hogy a tevékenység szakmai feltételei 

fennállnak-e. 

Műemlék egészének elbontása nem engedélyezhető! 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. A fellebbezést 

Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. A fellebbezés illetéke 30.000.- Ft. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

- a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet  

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII tv. (a 

továbbiakban: Étv.)  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 

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

CXL tv. (Ket.) 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.) 

 

Ügytípus megnevezése: Örökségvédelmet érintő építési engedély hatályának 

meghosszabbítása engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 7623 Pécs, Rákóczi út 30. 

 

Illetékességi terület: Baranya megye közigazgatási területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Elektronikusan – ÉTDR rendszeren keresztül történő feltöltéssel 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton  

helye: 7623 Pécs, Rákóczi út 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 
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ideje: ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.30, szerda: 8.00-12-00, 13.00-16.30, vagy 

bármely Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, ill. integrált ügyfélszolgálaton 

 

Jogosultak köre: építtető, annak jogutódja, vagy meghatalmazott 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

 kérelem  

 ha rendelkezséáre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalása 

 eljárási illeték megfizetésének igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) melléklete XV. cím I.1. pontja szerint 

 

Ügy rövid leírása:  

Az építtető a jogerős építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt, annak 

meghosszabbítását kérheti. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. A fellebbezést 

Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. A fellebbezés illetéke 30.000.- Ft. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

- a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet  

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII tv. (a 

továbbiakban: Étv.)  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 

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

CXL tv. (Ket.) 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.) 

 

Ügytípus megnevezése: Örökségvédelmet érintő építési engedély hatályának 

meghosszabbítása engedélyezési eljárás 
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Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 7623 Pécs, Rákóczi út 30. 

 

Illetékességi terület: Baranya megye közigazgatási területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Elektronikusan – ÉTDR rendszeren keresztül történő feltöltéssel 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton  

helye: 7623 Pécs, Rákóczi út 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 

ideje: ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.30, szerda: 8.00-12-00, 13.00-16.30, vagy 

bármely Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, ill. integrált ügyfélszolgálaton 

 

Jogosultak köre: építtető, annak jogutódja, vagy meghatalmazott 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

 kérelem  

 ha rendelkezséáre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalása 

 eljárási illeték megfizetésének igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) melléklete XV. cím I.1. pontja szerint 

 

Ügy rövid leírása:  

Az építtető a jogerős építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt, annak 

meghosszabbítását kérheti. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. A fellebbezést 

Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. A fellebbezés illetéke 30.000.- Ft. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
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- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

- a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet  

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII tv. (a 

továbbiakban: Étv.)  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 

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

CXL tv. (Ket.) 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.) 

 

Ügytípus megnevezése: Örökségvédelmet érintő fennmaradási engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 7623 Pécs, Rákóczi út 30. 

 

Illetékességi terület: Baranya megye közigazgatási területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Elektronikusan – ÉTDR rendszeren keresztül történő feltöltéssel 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton (csatolandó mellékletek benyújtása digitális 

adathordozón PDF/A formátumban történhet) 

helye: 7623 Pécs, Rákóczi út 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 

ideje: ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.30, szerda: 8.00-12-00, 13.00-16.30, vagy 

bármely Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, ill. integrált ügyfélszolgálaton 

 

Jogosultak köre: építtető, vagy tulajdonos 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

 kérelem  

 tervdokumentáció és mellékletek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet, 5. és 8. melléklete szerint 

 polgármester településképi véleménye 

 eljárási illeték megfizetésének igazolása 

 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) melléklete XV. cím I.1. pontja szerint 
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Ügy rövid leírása:  

Az   Étv.   48.   §   (2)   bekezdés   a)-d) pontjában meghatározott jogszerűtlen és a 48. § (5) 

bekezdésében meghatározott szakszerűtlen építési tevékenységek esetén a kérelemre indult 

eljárásban a hatóság helyszíni szemle megtartása mellett vizsgálja, hogy a jogszabályi 

feltételei fennállnak-e, a fennmaradási engedély megadható-e. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. A fellebbezést 

Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. A fellebbezés illetéke 30.000.- Ft. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

- a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet  

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII tv. (a 

továbbiakban: Étv.)  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 

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

CXL tv. (Ket.) 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.) 

 

Ügytípus megnevezése: Örökségvédelmet érintő használatbavételi engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 7623 Pécs, Rákóczi út 30. 

 

Illetékességi terület: Baranya megye közigazgatási területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Elektronikusan – ÉTDR rendszeren keresztül történő feltöltéssel 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton (csatolandó mellékletek benyújtása digitális 

adathordozón PDF/A formátumban történhet) 

helye: 7623 Pécs, Rákóczi út 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 

ideje: ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.30, szerda: 8.00-12-00, 13.00-16.30, vagy 

bármely Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, ill. integrált ügyfélszolgálaton 

Jogosultak köre: építtető 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
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https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

 kérelem  

 építési napló összesítő lapja 

 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 4. melléklet szerinti statisztikai lap 

 eljárási illeték megfizetésének igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) melléklete XV. cím I.1. pontja szerint 

 

Ügy rövid leírása:  

A megvalósult építmény (szakhatósági eljárás köteles építmények) rendeltetésszerű és 

biztonságos használhatóságának vizsgálata. 

 

Ügyintézési határidő: 15 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. A fellebbezést 

Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. A fellebbezés illetéke 30.000.- Ft. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

- a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet  

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII tv. (a 

továbbiakban: Étv.)  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 

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

CXL tv. (Ket.) 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.) 

 

Ügytípus megnevezése: Örökségvédelmet érintő oték-től való eltérés engedélyezési 

eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 7623 Pécs, Rákóczi út 30. 

 

Illetékességi terület: Baranya megye közigazgatási területe 
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Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Elektronikusan – ÉTDR rendszeren keresztül történő feltöltéssel 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton (csatolandó mellékletek benyújtása digitális 

adathordozón PDF/A formátumban történhet) 

helye: 7623 Pécs, Rákóczi út 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 

ideje: ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.30, szerda: 8.00-12-00, 13.00-16.30, vagy 

bármely Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, ill. integrált ügyfélszolgálaton 

 

Jogosultak köre: bárki lehet kérelmező 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

 kérelem  

 tervdokumentáció és mellékletek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet, 8. melléklete szerint 

 eljárási illeték megfizetésének igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) melléklete XV. cím I.1. pontja szerint 

 

Ügy rövid leírása:  

Az OTÉK IV. fejezetében foglalt előírásoktól eltérő műszaki megoldás tervezése esetén 

kérhető engedély az építésügyi hatóságtól. 

 

Ügyintézési határidő: 15 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. A fellebbezést 

Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. A fellebbezés illetéke 30.000.- Ft. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

- a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet  
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- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII tv. (a 

továbbiakban: Étv.)  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 

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

CXL tv. (Ket.) 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.) 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet (OTÉK) 

 

 

 

Ügytípus megnevezése: Örökségvédelmet érintő összevont engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 7623 Pécs, Rákóczi út 30. 

 

Illetékességi terület: Baranya megye közigazgatási területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Elektronikusan – ÉTDR rendszeren keresztül történő feltöltéssel 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton (csatolandó mellékletek benyújtása digitális 

adathordozón PDF/A formátumban történhet) 

helye: 7623 Pécs, Rákóczi út 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 

ideje: ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.30, szerda: 8.00-12-00, 13.00-16.30, vagy 

bármely Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, ill. integrált ügyfélszolgálaton 

 

Jogosultak köre: bárki lehet kérelmező 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

 kérelem  

 tervdokumentáció és mellékletek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet, 5. és 8. melléklete szerint 

 előzetes szakhatósági állásfoglalások 

 eljárási illeték megfizetésének igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) melléklete XV. cím I.1. pontja szerint 
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Ügy rövid leírása:  

Az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt, megvalósítással kapcsolatos 

követelmények előzetes tisztázása. 

 

Ügyintézési határidő: 50 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az első fokon hozott döntések ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni. A fellebbezést 

Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. A fellebbezés illetéke 30.000.- Ft. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

- a kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet  

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII tv. (a 

továbbiakban: Étv.)  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 

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

CXL tv. (Ket.) 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.) 

 

Ügytípus megnevezése: Örökségvédelmi fennmaradási tudomásulvételi eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

Illetékességi terület: Baranya megye összes települése 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 

 Elektronikusan: ÉTDR rendszerben feltöltött kérelem benyújtása mellékletekkel 

 

Jogosultak köre:  

 a védett ingatlan tulajdonosa vagy meghatalmazottja 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

 ÉTDR útmutató 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

 e-epites.hu/etdr 
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A bejelentés tartalma: 

1. az érintett védett/nyilvántartott műemléki érték azonosításra alkalmas megjelölése, 

2. a bejelentés tárgya, a tervezett/elvégzett tevékenység összefoglaló, rövid leírása  

3. a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező tervező vagy szakértő nyilatkozata, 

amelynek tartalma: 

3.1. a jogosult neve és elérhetősége, 

3.2. a műemléki érték megőrzésével összefüggő jogszabályban meghatározott követelmények 

betartásáról és szempontok érvényre juttatásáról szóló felelős nyilatkozat, 

4. az e rendeletben foglaltak szerint a Műemléki Tanácsadó Testület megkeresése esetén a 

tervegyezőségről vagy a tervváltozásról szóló nyilatkozat, 

5. ha a bejelentést vagy kérelmet nem a tulajdonos nyújtotta be a meghatalmazás, amely 

tartalmazza a tervezett tevékenység végzéséhez történő, az előírt dokumentáció ismeretében 

tett és az abban foglaltakkal egyetértő nyilatkozatot, 

6. az illeték megfizetésének igazolása, 

7. a mellékletek felsorolása, 

8. bejelentés esetén kérvény a tudomásulvétel írásba foglalására. 

Mellékletek: a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 

28.) Kormányrendelet 9. melléklete szerinti értelemszerű dokumentáció 

A hatóság a munka jellegétől függően 496/206 (XII. 28.) Korm.rendelet 9. melléklete szerinti 

állapotdokumentáció készítését is előírhatja. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 3.000 Ft 

 

Ügy rövid leírása: 

Amennyiben védett műemléki érték esetén szabálytalan tevékenység készült és az 

helyreállítással nem orvosolható, kérelmezni kell a tevékenység fennmaradását 

Nem adható fennmaradási engedély, ha 

 a nyilvántartott műemléki érték esetén az egymást követő egyes beavatkozások 

összeadódó hatása miatt az érintett védett érték  

o anyagában helyreállíthatatlanul megsérült vagy elpusztult,  

o épsége veszélyeztetetté vált, 

o a védett érték jellegét, történelmi és eszmei jelentőségét, ezek eredetiségét, 

hitelességét, integritását veszélyeztető és sértő állapot jött létre, 

o a méltó használat nem biztosítható, vagy 

 műemlék esetén - az a) pontban felsoroltakon túlmenően - olyan állapot jön létre, amely 

a 

o védett érték érvényesülését és megjelenését sérti vagy érvényesülését gátolja, 

o fenntartható használatot ellehetetleníti, 

 műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon a védettséget megalapozó 

értéket veszélyeztető és sértő, valamint az érték, műemléki környezetben a műemlék 

zavartalan érvényesülését gátló állapot jött létre 

Ha a védett műemléki érték szabálytalan állapota helyreállítással nem orvosolható, a hatóság - 

a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - a helyszíni szemlét követő tizenöt napon 

belül a védett műemléki értéket érintő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött, 

de a hatósághoz benyújtott bejelentés vagy engedélykérelem mellékleteitől eltérően végzett 
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tevékenységek befejezésével megvalósult állapot fennmaradását jogszerű hallgatással 

tudomásul veszi, és örökségvédelmi bírság kiszabásáról intézkedik. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap  

 

Jogorvoslati lehetőség:  

Fellebbezési lehetőség nincs, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, 

jogszabálysértésre hivatkozva, a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. Az erre vonatkozó 

keresetet a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, a Baranya Megyei 

Kormányhivatalon (Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya – 7623 Pécs, Rákóczi út 30.) keresztül kell benyújtani. A bírósági felülvizsgálat 

illetéke 30.000 Ft. 

 

GY.I.K.:  

 A védett ingatlanok adatait a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős 

Helyettes Államtitkárság által kezelt Örökségvédelmi Nyilvántartás szolgáltatja. Tájékoztató 

jellegű, elektronikus elérhetősége: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 2001. évi LXIV. törvény - a kulturális örökség védelméről 

 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet - a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

o 66. § 

1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről 

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

szabályairól 

 

Ügytípus megnevezése: Régészeti feltárás engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  

 

Illetékességi területe: Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Papír alapon – személyesen vagy 

postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. Elektronikus úton 

kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.00 óraés szerda 8.00-16.00 óra,  

Jogosultak köre: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: 

Kötv.) 20. .§ (4) bekezdése szerinti szervek: Magyar Nemzeti Múzeum, a Budapesti Történeti 

Múzeum, a megyei hatókörű városi múzeumok, a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi 

múzeumok, a régészet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmények, a 

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete, 

valamint a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervek. 
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Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

A feltárási engedély iránti kérelem formanyomtatványa a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban 

Örökségvédelmi rendelet) 7. melléklete szerinti adattartalommal a Miniszterelnökség Kulturális 

Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Kulturális Örökségvédelmi Főosztály 

Régészeti Osztálya által került kidolgozásra és megküldve az érintetteknek 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: nincs 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): az Örökségvédelmi rendelet 31-32. 

§-ában meghatározottak: 

f) kérelem 

g) EOV vagy WGS84 földrajzi koordinátákat tartalmazó térkép a  feltárni tervezett 

régészeti lelőhely megjelölésével,  

h) értelmezhető léptékű helyszínrajz a feltárandó terület egyértelmű megjelölésével  

i) tervásatás esetén részletes kutatási program, amely kitér az  ismert és várható, a  

helyszínen megőrzendő régészeti emlék kezelésére, és a  feltárás befejezését vagy egy 

évet meghaladó szünetelése esetén a  feltárt régészeti örökség védelméről, a  téliesítés 

módjáról, valamint a  feltárási terület rendeltetésszerű és biztonságos, az  élet- és 

balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használatához szükséges tereprendezési 

munkák elvégzésére,  

j) a leletanyagot véglegesen befogadó intézmény nyilatkozata az Örökségvédelmi 

rendelet 8. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatvány 

alkalmazásával, ha a befogadó intézmény nem azonos a feltárást végző intézménnyel,  

k) tervásatás esetén a  feltárás által érintett ingatlannal rendelkezni jogosult – az  ingatlan 

régészeti célú igénybevételére vonatkozó – hozzájáruló nyilatkozata,  

l) a különleges munkavégzési körülmények esetén követendő eljárásra vonatkozó leírás 

és indokolás,  

m) a régészeti feltárás keretében tervezett tevékenységek felsorolása és ezek tételes 

költségbecslése az Örökségvédelmi rendelet  12.  § (1) és (2) bekezdése szerinti 

bontásban,  

n) a feltárásvezetőként megjelölt régész nyilatkozata a megfelelő szakmai gyakorlat 

meglétéről és arról, hogy korábbi tevékenysége során a dokumentációs kötelezettségét 

teljesítette,  

o) megelőző feltárás esetén a feltárás elvégzésére jogosult intézmény és a beruházó 

között létrejött, a megelőző feltárás elvégzésére vonatkozó szerződés,  

p) megelőző feltárás esetén az  előzetes régészeti dokumentáció, ha annak elkészítése 

az  adott esetben kötelező, vagy ha egyébként készült,  

q) nagyberuházás esetén a  beruházó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a  beruházás 

nagyberuházásnak minősül, továbbá nyilatkozato és igazolás a  beruházás tervezett 

teljes bekerülési költségéről, valamint az előzetes régészeti dokumentáció,  

r) országos jelentőségű védett természeti területen tervezett régészeti feltárás esetén a  

természetvédelmi hatóság engedélye. 

Valamint: 

a) az Ásatási Bizottság szakvéleménye 
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b) az illeték megfizetésének igazolása, vagy nyilatkozat az illetékmentességről 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  általános tételű eljárási illeték (3000 Ft.)  

 

Ügy rövid leírása: Tudományos program keretében tervezett, vagy beruházásokat (esetlegesen 

nagyberuházásokat, vagy közlekedési infrastruktúra-beruházásokat) megelőző  bizonyos 

régészeti feltárási tevékenységek (teljes felületű megelőző- és próbafeltárás) a Kötv. 20. § (1) 

bekezdése szerint - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - feltárási engedély alapján 

végezhetők. A kérelemben indult eljárásban vizsgálni kell, hogy a kérelem megfelel-e a 

jogszabályi és a szakmai követelményeknek. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap, illetve a megelőző feltárás engedélyezésére irányuló eljárásban 

az ügyintézési határidő nagyberuházás esetén tizenöt nap, közlekedési infrastruktúra-

beruházás esetén tíz nap 

 

Jogorvoslati leehtőség: A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel jogerős és 

végrehajtható. Az ügyfél a kézhezvételtől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre 

hivatkozva, a döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti. 

 

GY.I.K.:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység 

tudomásulvételi eljárás örökségvédelmi értéket érintő esetben 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

Illetékességi terület: Baranya megye összes települése 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 

 Elektronikusan: ÉTDR rendszerben feltöltött kérelem benyújtása mellékletekkel 

 papír alapon: kérelem írásban, de mellékletei digitális adathordozón, PDF/A 

formátumban 

helye, ideje: 7623 Pécs, Rákóczi út 30. 

ügyfélfogadási időben: hétfő 13:00 – 16:00, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 

 

Jogosultak köre:  

 a védett ingatlan tulajdonosa vagy meghatalmazottja 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

 ÉTDR útmutató 
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

 e-epites.hu/etdr 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

jogszabályban előírt esetekben 

A veszélyhelyzet esetén elvégzett tevékenység fennmaradárára irányuló kérelemhez mellékelni 

kell: 

 az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az építési tevékenységet 

építési napló vezetése nélkül végezték, 

 az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 

 a megvalósulási dokumentációt a 312/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 8. melléklete 

értelemszerű figyelembevételével 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: a mindenkori építési engedélyezési eljárás 

illetékének másfélszerese 

 

Ügy rövid leírása: 

Az építésügyi hatóság a veszélyhelyzet elhárítása érdekében vagy a kihirdetett veszélyhelyzet 

következtében végzett, az Étv. 48. § (2) bekezdése szerint jogszerűtlen építési tevékenységgel 

megvalósult munka esetén fennmaradási engedélyezési eljárást kell lefolytatni, bírság 

kiszabásának mellőzésével.  

Örökségvédelmi értéket érintő beavatkozások esetén az örökségvédelmi előírásoktól való 

eltérés – műemléki érték jelentőségétől függően – engedélyezhető 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap  

 

Jogorvoslati lehetőség:  

 Építésügyi vagy építésfelügyeleti hatáskörben hozott döntés esetén a döntés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, 30.000 Ft illetékkel ellátva, a Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz (Védett ingatlanok esetén Budapest Főváros Kormányhivatalához) 

címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (6623 Pécs, Rákóczi út 30.) benyújtandó 

fellebbezéssel lehet élni. 

 Örökségvédelmi hatáskörben hozott döntés esetén a döntés kézhezvételétől számított 30 

napon belül, 30.000 Ft illetékkel ellátva, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 

címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (6623 Pécs, Rákóczi út 30.) benyújtandó 

bírósági felülvizsgálati kérelemmel lehet élni. A kérelemnek a döntés végrehajthatóságára 

halasztó hatálya nincs. 

 

GY.I.K.:  

 A védett ingatlanok adatait a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős 

Helyettes Államtitkárság által kezelt Örökségvédelmi Nyilvántartás szolgáltatja. Tájékoztató 

jellegű, elektronikus elérhetősége: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ 

Vonatkozó jogszabályok: 
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 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 2001. évi LXIV. törvény - a kulturális örökség védelméről 

 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet - a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokró 

 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről 

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

szabályairól 

 

Ügytípus megnevezése: Településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 

stratégia és településrendezési eszközök véleményezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  

 

Illetékességi területe: Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Papír alapon – személyesen vagy 

postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. Elektronikus úton 

kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség. 

helye: 7623 Pécs, Rákóczi u. 30.  

(telefon:72/795-728, Fax:72/795-700, e-mail:pecs.epites@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő 13.00-16.00 óra és szerda 8.00-16.00 óra, 

 

Jogosultak köre: Baranya megyében található települési önkormányzatok 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az eljárás rendjét a a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről azóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendel (továbbiakban: Korm. R.) szabályozza. 

formanyomtatványok, segédletek, stb. nem állnak rendelkezésre. 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: nincs 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

- hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, HÉSZ, szabályozási 

terv) 

- véleményezési dokumentáció 

- tervdokumentáció 

- örökségvédelmi hatástanulmány (a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 

törvény 85/A. § (1) bekezdése szerint  örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a 

település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a 

településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont 
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területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, 

akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi 

hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési 

eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont 

terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.) 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincs 

 

 Ügy rövid leírása:  

A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása a Korm. R. meghatározottak szerint 

lehet: 

a) teljes, 

b) egyszerűsített vagy 

c) tárgyalásos, 

d)98 állami főépítészi 

eljárás. 

Településfejlesztési koncpció, az integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési 

eszközök jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárása keretében szakmai vélemény 

megfogalmazása. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendelet (továbbiakban Örökségvédelmi rendelet) 75. § (1) bekezdése alapján a szakmai 

vélemény során figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség és a védett műemléki értékek 

helyben történő megőrzésének alapvető követelményére. A szakmai véleményezés során a 42. 

§ (7) bekezdésében meghatározottakon túl a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

 

A műemléki területet érintő, jogszabályban meghatározott beavatkozást a védett érték 

településképi, illetve tájképi megjelenésének és érvényesülésének kell alárendelni, 

amelynek során a hagyományos műszaki megoldások és építőanyagok használatát 

előnyben kell részesíteni. 

a műemléki környezet, a műemléki jelentőségű terület, a történeti táj, világörökségi 

helyszín vagy világörökségi és világörökségi várományos helyszín vagy terület egyedi, 

a b)-e) pontok szerinti örökségvédelmi szempontok érvényesítését biztosító a 

beépítésre szánt területek esetében építési övezeti és a beépítésre nem szánt 

területek esetében övezeti előírások, továbbá egyéb rendelkezések megléte, 

a település (településrész) történelmileg kialakult tagozódása, szerkezete, beépítési 

módja, jellemző beépítési magassága, hagyományos jellege, 

a közlekedéshálózat szabályozásának a történeti településrész méreteihez és 

szerkezeti adottságaihoz alkalmazkodó megoldása, 

az önkormányzati településképi rendelet hatálybalépéséig 

az új építményeknek és építészeti elemeknek, illetve műszaki berendezéseknek a 

történelmi településkép, hagyományos tájkép jellegéhez és arányaihoz illő 

összhangja, 

a terület, a táj hagyományos jellegét torzító és túlterhelő, a természeti vagy épített 

környezetet veszélyeztető hatások elhárításának szabályozási lehetősége, 

az önkormányzati településképi rendelet hatálybalépését követően az azzal való 

összhang. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200314.kor#lbj97id6347
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A hatóság a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és 

a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában adott szakmai véleményhez 

kikérheti 

nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védőövezetét érintő 

esetben az Ásatási Bizottság, 

országos védelem alatt álló műemléket, műemléki környezetet, műemléki jelentőségű 

területet, történeti tájat érintő esetben a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői 

véleményét. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap, 15 nap  

 

Jogorvoslati lehetőség:  

Amennyiben a kormányhivatal járási hivatala jogszabályi ütközést észlel, 

haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester 

egyidejű tájékoztatása mellett - a döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti 

eljárás lefolytatását. 

 

GY.I.K.:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet  
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HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 

 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY 

 

Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  Egészségügyi szolgáltatók 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelem nyomtatvány a www.antsz.hu honlapról „Ügyintézés/Nyomtatványtár/Egészségügyi 

igazgatás/letölthető adatlapok az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges működési 

engedély iránti kérelemhez(A,B,C,D lapok)” címszó alatt  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem  

 ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy 

szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodás, szerződés 

  közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló 

szerződés 

 az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek - ideértve az ingatlant is - 

használatának jogcímét igazoló irat 

 az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére, illetve 

sérelemdíj megfizetésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási szerződése és 

kötvénye másolata 
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 az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek - ideértve a 

progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is - meglétére vonatkozó nyilatkozat 

 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának 

kizáró okai; 

 egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátuma és eredménye 

 szakmai program 

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

helyettesítését. 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási 

díjak: 

 alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenységének megkezdéséhez 

szükséges engedély 30 000 Ft.  

 rendelőintézet engedélyezési eljárása 70 000 Ft.  

 egyéb járóbeteg-szakellátás engedélye 35 000 Ft.  

 egyéb egészségügy szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély 30 

000 Ft  

 

Ügy rövid leírása: 

Egészségügyi szolgáltatás nyújtására - ha törvény másként nem rendelkezik - működési 

engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult, kivéve az egészségügyi szolgáltató 

alkalmazottai, a szolgáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 

személyek, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társas vállalkozásban személyesen 

közreműködő tagok, az egészségügyi szolgáltatónál szabadfoglalkozás keretében, egyházi 

személyként vagy önkéntes segítőként egészségügyi tevékenységet végzők, valamint a 

személyes közreműködők,  a bentlakásos szociális intézményeknek a külön jogszabályban 

meghatározott kötelező szolgáltatásai körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokat végzők, 

illetve az igazságügyi orvosszakértői tevékenységet és  a halottvizsgálatról és a halottakkal 

kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti halottvizsgálati szaktanácsadói 

tevékenységet végzők. 

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a 

működési engedély kiadása az egészségügyi államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe 

tartozik. Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt kérelemre, valamint e 

rendeletben vagy jogszabályban meghatározott esetben hivatalból adja ki. 

Az alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel 

kapcsolatos szolgáltatást, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben 

szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást - ideértve az egynapos 

sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat - és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó 

egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a működési 

engedélyt a járási hivatal adja ki.  

Ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a diagnosztikai 

szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes közreműködő 

egészségügyi szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-
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szakellátás tekintetében a működési engedélyt a járási hivatal adja ki. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 2015. évi CXXIII. az egészségügyi alapellátásról  

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

 96/2003. (VII.15.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

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

tevékenységről 

 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről  

 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 

végezhető ellátások szakmai feltételeiről  

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

 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, 

javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről  

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

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

egyes kérdéseiről  

 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről  

 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  

 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes 

közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

 

Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének módosítása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
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Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  Egészségügyi szolgáltatók 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelem nyomtatvány a www.antsz.hu honlapról „Ügyintézés/Nyomtatványtár/Egészségügyi 

igazgatás/letölthető adatlapok az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges működési 

engedély iránti kérelemhez(A,B,C,D lapok)” címszó alatt  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem 

 változásnak megfelelő dokumentumok 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási 

díjak: 

 működési engedély –szakmát vagy szolgáltatást érintő– módosítása (helyszíni szemle 

nélkül): 20700 Ft 

 működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása (helyszíni szemle 

lefolytatásával): 30 000 Ft.  

 

 működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érintő – adatváltozás miatti 

módosítása 10000 Ft  

 

Ügy rövid leírása: 

Az egészségügyi szolgáltató minden olyan tervezett változást, amely érinti a működési 

engedély kiadásának feltételeit, illetve a működési engedélyben szereplő adatokat, szakmákat 

vagy szolgáltatásokat, köteles előzetesen írásban bejelenteni a működési engedélyt kiadó 

egészségügyi államigazgatási szervnek. Az előre nem tervezhető eseményeket, adatokat azok 

észlelését, keletkezését követő nyolc napon belül kell bejelenteni. 

 

Amennyiben a változás érinti a működési engedély kötelező tartalmát, a bejelentéssel 

egyidejűleg kérni kell a működési engedély módosítását. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 
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GY.I.K.: - 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 2015. évi CXXIII. az egészségügyi alapellátásról  

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

 96/2003. (VII.15.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

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

tevékenységről 

 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről  

 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 

végezhető ellátások szakmai feltételeiről  

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

 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, 

javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről  

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

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

egyes kérdéseiről  

 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről  

 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  

 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes 

közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

 

Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének 

visszavonása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  Egészségügyi szolgáltatók 
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Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

 3000 Ft eljárási illeték 

 

Ügy rövid leírása: 

 

Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt visszavonja, ha azt az 

egészségügyi szolgáltató kéri, az egészségügyi szolgáltató megszűnik, az egészségügyi 

alapellátás körében kötött feladat-ellátási szerződés megszűnik, a közreműködést igénybe 

vevő egészségügyi szolgáltató bejelentése szerint a közreműködő szolgáltatóval kötött 

közreműködői szerződés megszűnt. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 2015. évi CXXIII. az egészségügyi alapellátásról  

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

 96/2003. (VII.15.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

 

Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltató tevékenységének  szüneteltetése 

vagy újbóli megkezdés bejelentése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  
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Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  Egészségügyi szolgáltatók 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem/ bejelentés 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

Ügy rövid leírása: 

Az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési engedélyében szereplő 

bármely egészségügyi szolgáltatás ellátását - a fenntartó tájékoztatása mellett - szüneteltetheti. 

A szüneteltetést legalább nyolc nappal korábban be kell jelenteni az engedélyező 

egészségügyi államigazgatási szervnek, megjelölve a szünetelő szervezeti egység helyett 

egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységet annak azonosító kódjának 

feltüntetésével. Amennyiben a szünetelést bejelentő egészségügyi szolgáltatónál nincs az 

adott szakmában más szervezeti egység, az egészségügyi szolgáltató más egészségügyi 

szolgáltatóval megállapodik a helyette történő egészségügyi szolgáltatásról. A szünetelésről 

szóló bejelentéshez csatolni kell a megállapodást.  

Az egészségügyi szolgáltatónak az előre nem tervezhető szüneteltetést az arra okot adó 

körülmény észlelésétől számított nyolc napon belül be kell jelentenie az engedélyt kiadó 

egészségügyi államigazgatási szervnek és a fenntartónak. 

 Az egészségügyi közszolgáltatást nem végző szolgáltató tevékenységének szüneteltetését 

akkor köteles bejelenteni, ha a szüneteltetés várható időtartama a három hónapot meghaladja. 

A bejelentésben meg kell jelölni a szüneteltetés okát, a kezdő és a várható befejezés 

időpontját. Az egészségügyi szolgáltatás újbóli megkezdését be kell jelenteni az egészségügyi 

államigazgatási szervnek, amennyiben ez eltér az előzetes bejelentésben feltüntetett 

időponttól. 

A közszolgáltatást végző szolgáltató bejelentése alapján - a bejelentésétől számított - 

legfeljebb egy évig szünetel az egészségügyi szolgáltatás ellátása. Ezt követően az 

egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató évente kezdeményezheti a szünetelés 

meghosszabbítását az előző év elteltét követő 30 napon belül. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 
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GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

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

 96/2003. (VII.15.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 

végezhető ellátások szakmai feltételeiről  

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

 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, 

javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről  

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

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

egyes kérdéseiről  

 

Ügytípus megnevezése: Bejelentés személyes közreműködés, szabadfoglalkozás 

keretében végzett egészségügyi tevékenységről 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  Közreműködő egészségügyi tevékenységet végző személy vagy szervezet 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelem nyomtatvány a www.antsz.hu honlapról „Ügyintézés/Nyomtatványtár/Egészségügyi 

igazgatás/letölthető adatlapok a személyes közreműködői tevéákenység illetve a 

szabadfoglalkozású tevékenység végzéséhez szükséges bejelentéshez” címszó alatt  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem  

 személyes vagy szabadfoglalkozású közreműködői szerződés 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási 

díjak: 

 személyes közreműködő és a szabadfoglalkozású tevékenységet végző hatósági 

nyilvántartásba vétele iránti bejelentése telephelyenként: 10 000 Ft.  

Ügy rövid leírása: 

 

A bejelentést a személyes közreműködő/a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy 

vagy szervezet teszi meg. Ha a személyes közreműködő/ a szabadfoglalkozású jogviszonyban 

álló személy vagy szervezet e tevékenységét az igénybe vevő szolgáltató több szervezeti 

egységében is végzi, a bejelentést ezen szervezeti egységek tekintetében kell megtenni. 

A személyes közreműködő igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan, 

személyes közreműködői szerződés alapján kerülhet sor. Személyes közreműködői szerződés 

olyan szakmára köthető, amelyre a közreműködést igénybe vevő szolgáltató működési 

engedéllyel rendelkezik. 

A szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó igénybevételére a szervezeti egység 

működéséhez kapcsolódóan, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti megbízási szerződés alapján 

kerülhet sor. E megbízási szerződés olyan szakmára köthető, amelyre a szabadfoglalkozású 

egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik. 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

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

 96/2003. (VII.15.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről  

 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 

végezhető ellátások szakmai feltételeiről  

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

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

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

egyes kérdéseiről  
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 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről  

 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  

 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes 

közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

 

Ügytípus megnevezése: Bejelentés személyes közreműködés, szabadfoglalkozás 

keretében végzett egészségügyi tevékenység befejezéséről 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  Közreműködő egészségügyi tevékenységet végző személy vagy szervezet 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 bejelentés  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

Ügy rövid leírása: 

 

A személyes közreműködés és szabadfoglalkozás keretén belül végzett egészségügyi 

tevékenység  befejezését az  egészségügyi államigazgatási szervnek be kell jelenteni. A 

hatóság a közreműködő szolgáltatót a hatósági nyilvántartásból törli, erről a bejelentő személyt 

vagy szervezetet és a közreműködést igénybevevő egészségügyi szolgáltatót értesíti. 
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Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

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

 96/2003. (VII.15.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

 

Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltató minimumfeltételeknek való 

megfelelés bejelentése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  Egészségügyi szolgáltatók 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:- 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 bejelentés 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:- 

 

Ügy rövid leírása: 
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Amennyiben új vagy módosított szakmai minimumfeltételt előíró jogszabály kerül kihirdetésre, 

az egészségügyi szolgáltató - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az új, vagy módosított 

jogszabály hatálybalépésétől számított két hónapon belül bejelenti a működési engedélyt kiadó 

egészségügyi államigazgatási szerv részére szolgáltatásainak az új vagy módosított 

minimumfeltételnek való megfelelését. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap  

 

Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 2015. évi CXXIII. az egészségügyi alapellátásról  

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

 96/2003. (VII.15.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

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

tevékenységről 

 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről  

 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 

végezhető ellátások szakmai feltételeiről  

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

 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, 

javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről  

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

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

egyes kérdéseiről  

 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről  

 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  

 

Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltató rendelési idő, helyettesítő személy, 

tevékenységet végző személy változás bejelentése  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 
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Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  Egészségügyi szolgáltatók 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:- 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 bejelentés 

 változást igazoló dokumentumok (feladatellátási szerződés módosítása, nyilatkozat a 

helyettesítésről, szerződés, személyi feltételeknek való megfelelés igazolása) 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

Ügy rövid leírása: 

Az egészségügyi szolgáltató a rendelési vagy rendelkezésre állási időt, illetve annak 

változását, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét, illetve annak 

változását, egészségügyi alapellátás esetén a helyettesítő személyeket és a helyettesítés 

helyét, továbbá ezen adatok változását a változást követő 8 napon belül bejelenti a működési 

engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek.  

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 2015. évi CXXIII. az egészségügyi alapellátásról  

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

 96/2003. (VII.15.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

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

tevékenységről 

 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről  
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 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 

végezhető ellátások szakmai feltételeiről  

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

 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, 

javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről  

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

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

egyes kérdéseiről  

 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről  

 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  

 

Ügytípus megnevezése: Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisjog  

engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre: háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenység végzésére jogosult 

egészségügyi szolgáltató, aki praxisjogot kíván (elidegenítés vagy betöltetlen körzet esetén 

ill.új körzet létesítése miatt) megszerezni ill. praxisjogot kíván folytatni. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelem nyomtatvány a www.antsz.hu honlapról „Ügyintézés/Nyomtatványtár/Egészségügyi 

igazgatás/kérelem praxisjog engedélyezése iránt” címszó alatt  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem  
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 diploma és szakvizsga bizonyítvány másolata vagy a háziorvosi szakképesítés 

megszerzéséhez szükséges szakgyakorlat folytatására jogosító vizsga letételéről szóló 

dokumentum másolata 

 munkaköri orvosi alkalmassági vélemény eredetben (vállalkozó, leendő vállalkozó 

esetében foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiadott) 

 praxisjog átruházásáról szóló szerződés 

 kérelmező és az önkormányzat között létrejött előszerződés 

 praxisjog folytatása esetén a kérelmező folytatásra való jogosultságának igazolására 

szolgáló okirat, illetve megállapodás 

 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj: 

 Működtetési jog (praxisjog) engedélyezési eljárása: 16 000 Ft.  

 

Ügy rövid leírása: 

A praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által területi ellátási kötelezettség körében 

az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a 

fogorvos részére adott, önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog.   

A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott 

eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi 

körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján 

végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési 

önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 2015. évi CXXIII. az egészségügyi alapellátásról  

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

 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenység végzéséről  

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

törvény végrehajtásáról 

 96/2003. (VII.15.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

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

tevékenységről 

 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről  

 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  

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

 

Ügytípus megnevezése: Hatósági bizonyítvány a működési nyilvántartásba vétel 

megújításához  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre: Egészségügyi szolgáltató, aki egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás tagja 

(alkalmazott részére nem), vagy egyéni cég tagja. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelem nyomtatvány a www.antsz.hu honlapról „Ügyintézés/Nyomtatványtár/Egészségügyi 

igazgatás/kérelem gyakorlati idő igazolása (járási/kerületi kormányhivatal)” címszó alatt  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

 eljárási illeték: 3 000 Ft.  

 

Ügy rövid leírása: 

Az orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettséggel, illetve az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakmai képzés során szerzett képzettséggel rendelkező személy folyamatos 

szakmai továbbképzésben köteles részt venni. A továbbképzési időszak alatt a továbbképzésre 

kötelezettnek szakképesítésenként kötelező és szabadon választható elméleti, valamint 

gyakorlati továbbképzési formákban kell részt vennie.  
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A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek 

legalább 3 évet kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) 

szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben eltöltenie.  

A gyakorlat időtartamát munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén a 

foglalkoztató, ennek hiányában a működési engedély kiállítója vagy személyes közreműködő 

esetén - a személyes közreműködővel jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató által 

kiállított igazolás alapján - a személyes közreműködőként végzett tevékenységet hatósági 

nyilvántartásba vevő egészségügyi államigazgatási szerv igazolja. 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 2015. évi CXXIII. az egészségügyi alapellátásról  

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

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

tevékenységről 

 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 96/2003. (VII.15.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 

egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 

továbbképzéséről 

 

Ügytípus megnevezése: Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 
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ideje:  Az ügyfél érdekei és az ügy specialitására tekintettel minden munkanapon: hétfő, kedd, 

szerda, csütörtök 8.00-16.00 óra, péntek: 8.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  A kérelmet benyújthatja a Halottvizsgálati bizonyítványban megnevezésre 

került hozzátartozó (temetést intéző), vagy annak meghatalmazottja. 

  

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített, azonban a Hivatalnál igényelhető egy 

nyomtatvány a kérelem benyújtásához. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem 

 halottvizsgálati bizonyítvány  

 

A boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése a halottvizsgálati bizonyítványon a járási 

tisztiorvos/tisztifőorvos (osztályvezető) aláírásával történik, mely egyben az engedély 

megadását is jelenti.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: 

Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezéséhez az elhalálozás, illetve a halál 

megállapításának helye szerint illetékes járási hivatal engedélye szükséges. 

 

Ügyintézési határidő:  

21 nap, de lehetőség szerint azonnal 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről  

 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról  

 

Ügytípus megnevezése: Holttest külföldre történő szállításának engedélyezése  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 
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Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  Az ügyfél érdekei és az ügy specialitására tekintettel minden munkanapon: hétfő, kedd, 

szerda, csütörtök 8.00-16.00 óra, péntek: 8.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  A kérelmet benyújthatja a Halottvizsgálati bizonyítványban megnevezésre 

került hozzátartozó (temetést intéző), vagy annak meghatalmazottja. 

  

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített, azonban a Hivatalnál igényelhető egy 

nyomtatvány a kérelem benyújtásához. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem ( tartalmaznia kell: a szállítandó halott nevét, anyja nevét, utolsó lakhelyét, a 

halál okának megnevezését, a halál napját, azoknak a helységeknek a megnevezését, 

ahonnan és ahová a szállítás történik, a szállító jármű, valamint a szállítás módjának 

megjelölését, a szállítmány kísérőjének megnevezését)  

 az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata 

 a szállítást végző szándéknyilatkozata, hogy a kérelmező által kért feltételek mellett a 

szállítást elvégzi 

 halottvizsgálati bizonyítvány   

 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: 

Az elhunyt külföldre történő szállításához engedély szükséges. Az erre vonatkozó kérelmet a 

halál megállapításának helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási 

hivatalhoz kell benyújtani. Halottnak külföldről Magyarországra történő szállításához az 

engedélyt a Magyar konzuli tisztviselő adja ki. 
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Ügyintézési határidő:  

21 nap, de lehetőség szerint azonnal 

 

Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről  

 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról  

 

Ügytípus megnevezése: Sírnyitás/sírboltnyitás, exhumálás engedélyezése  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  Az ügyfél érdekei és az ügy specialitására tekintettel minden munkanapon: hétfő, kedd, 

szerda, csütörtök 8.00-16.00 óra, péntek: 8.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  A rátemetés valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából 

történő sírnyitást a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített, azonban a Hivatalnál igényelhető egy 

nyomtatvány a kérelem benyújtásához. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
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 kérelem 

 a temetkezési hely nyilvántartókönyv vagy sírboltkönyv-kivonata, amely tartalmazza az 

adott sírhelyben, koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés 

időpontját  

 rátemetés esetén a rátemetendő halott halottvizsgálati bizonyítványa 

 sírhely feletti rendelkezésre jogosultság igazolása 

 

Az eltemetéstől számított 15 éven túl a sírnyitáshoz nem kell a népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatal járási hivatal engedélyét beszerezni. 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: 

A sír vagy sírbolt felnyitását a temető fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében 

eljáró járási hivatal járási hivatal engedélyezi. 

A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. 

 

Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése 

céljából történő megbontása. Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt felnyitásához, továbbá 

hagyományos sírhelyre rátemetett urna kivételéhez a járási hivatal engedélyére nincs szükség. 

 

Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felníitására engedéky cask hamvasztás, 

más temetési helyre való áthelyezés és rátemetéscéljából, illetve nyomozó hatóság 

rendelkezésére adható. 

A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, 

vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak temetési helyeinek megnyitására csak az elhalálozástól 

számított egy év elteltével adható engedély. 

 

Ügyintézési határidő:  

21 nap, de lehetőség szerint azonnal 

 

Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről  

 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról  

 

Ügytípus megnevezése: Temetőn, vagy temetkezési emlékhelyen kivüli ravatalozás 

engedélyezése  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  
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Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  Az ügyfél érdekei és az ügy specialitására tekintettel minden munkanapon: hétfő, kedd, 

szerda, csütörtök 8.00-16.00 óra, péntek: 8.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  A kérelmet benyújthatja a Halottvizsgálati bizonyítványban megnevezésre 

került hozzátartozó (temetést intéző), vagy annak meghatalmazottja. 

  

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített, azonban a Hivatalnál igényelhető egy 

nyomtatvány a kérelem benyújtásához. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem 

 az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata  

 a temetkezési szolgáltató szándéknyilatkozata, hogy a kérelmező által kért feltételek 

mellett a ravatalozást elvégzi 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: 

Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen (temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen 

templomban, altemplomban, templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokban vagy más 

építményben és területén lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak 

szétszórására szolgál) kívül történő ravatalozásra csak az illetékes népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatal engedélyének beszerzését követően kerülhet sor. 

 

Ügyintézési határidő:  

21 nap, de lehetőség szerint azonnal 
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Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről  

 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról  

 

Ügytípus megnevezése: Természetes fürdőhely kijelölési eljárása  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  A fürdőhely üzemeltetőjének kérelmére a járási hivatal fürdőhely kijelölési 

eljárást folytat le, melynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fördőhely kijelöléséről. A 

kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell 

benyújtani a járási hivatalnak.  A fürdőhely üzemeltetője a fürdőhely tulajdonosa, vagy akire a 

tulajdonos a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendeletben 

meghatározott kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átruházta. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 Kérelem a fürdőhely kijelölésére (tartalmi elemei jogszabályban nem meghatározottak, 

de elengedhetetlen) az alábbi adatok feltüntetése: 

1. tulajdonos neve, címe, elérhetősége, üzemeltető neve, címe, elérhetősége, 

írásbeli megállapodás a tulajdonos és az üzemeltető között az üzemeltetési jog 
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átadására, fürdőhely meghatározására  

2. üzemeltetési szabályzat (a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével 

kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, 

környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat tartalmazó dokumentum)  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj: 

Természetes fürdőhely kijelölési eljárása: 48 000 Ft.  

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell, a befizetés megtörténte a postai 

feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható. 

 

Ügy rövid leírása: 

A vízparti terület tulajdonosának/üzemeltetőjének kérelmére a járási hivatal fürdőhely kijelölési 

eljárást folytat le, mely keretében helyszíni szemlét tart a szakhatóságok, a fürdőhely fekvése 

szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője és a fürdőhely kijelölését kérelmező 

részvételével. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 

valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

 

Ügytípus megnevezése: Közfürdő üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  A közfürdő üzemeltető természetes személy, jogi személy esetén annak 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő, gazdasági társaság esetén annak 

képviselője. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 Kérelem  

 Üzemeltetési szabályzat 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj: 

Közfürdő üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása: 34 900 Ft.  

 

Ügy rövid leírása: 

A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, 

technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az 

egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit az üzemeltető üzemeltetési 

szabályzatban határozza meg. 

 

Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza: 

 az üzemvitelre  

 a technológiai folyamatokra  

 az időszakos műszaki, vízminőségi ellenőrzésekre és vizsgálatokra  

 a közfürdő szolgáltatásokra és közönségforgalomra  

 az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire valamint a szolgáltatást 

igénybe vevők balesetének megelőzésére,  

 az előzetes és időszakos egészségügyi vizsgálatokra, ill. ezek betartására vonatkozó 

részletes szabályokat  

Az üzemeltetési szabályzatot a közfürdő fekvése szerint területileg illetékes népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatal határozattal hagyja jóvá. 

Amennyiben a közfürdő gyógyászati szolgáltatást is nyújt, az üzemeltetési szabályzatban 

tételesen fel kell sorolni e szolgáltatásokat, a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeit, 

igénybevételük módját. 

Az üzemeltetési szabályzat munkavédelmi és munkabiztonsági előírásainak elkészítése 

munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 

 

GY.I.K.: - 
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Vonatkozó jogszabályok: 

 37/1996. (X.18.) NM. rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről 

 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről 

 

Ügytípus megnevezése: A gyermekek és fiatalok táboroztatásával kapcsolatos teendők  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8.00-16.00 óra, péntek: 9.00-12-00 óra 

 

Jogosultak köre:  A tábor szervezők 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 Bejelentés  

1. A bejelentésnek tartalmazni kell: tábort szervező nevét, székhelyét, természetes 

személy esetén lakcímét. A táborszervező képviseletére jogosult természetes 

személy neve, elérhetősége (telefon, email.) 

2. A táboroztatásra vonatkozó adatokat: a táborozás helye és időpontja, a 

táborozásban résztvevők várható száma turnusonként, az étkeztetés 

biztosításának módja 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

Ügy rövid leírása: 

A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991.(V.18.) 

NM-rendelet alkalmazásában a 3- 18 éves korcsoportra vonatkozóan kell eljárni. A táborozást 

szervezők - a táborozás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban részt vevők 

számának megjelölésével - a tervezett tábor, illetve üdülő megnyitása előtt legalább 6 héttel 
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értesítik a tábor helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási  hivatalt.  

A gyermekek és tanulók üdültetése, táboroztatása történhet működési engedéllyel rendelkező 

szálláshelyen, nem üzleti célú szálláshelyen, magánszálláshelyen, illetve a szabadban 

egyaránt. 

 

A tábor működése során a hatósági ellenőrzésre kerül sor, mely a közegészségügyi feltételek 

(a higiénés, egészségvédelmi követelmények az ivóvíz-ellátás, szennyvíz-elvezetés 

hulladékkezelés, tisztálkodási és WC-használati lehetőség, a kémiai biztonságra vonatkozó 

jogszabályi előírások, a gyermekek egészségi nyilatkozatok, étkeztetés) vizsgálatára terjed ki.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 

173/2003.(X.28. ) Korm. rendelet  

 az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős, szálláshelyek üzemeltetésének 

egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007.(VII. 23.) Eü.M-SzMM együttes rendelet  

 a tanulóifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 

12/1991.(V.18.) NM  rendelet  

 a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek 

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

 

Ügytípus megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál 

még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség 

helye: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.  

(telefon:72/520-499, Fax:72/520-490, e-mail:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

ideje:  Az ügyfél érdekei és az ügy specialitására tekintettel minden munkanapon: hétfő, kedd, 

szerda, csütörtök 8.00-16.00 óra, péntek: 8.00-12-00 óra 
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Jogosultak köre:  Kártevőirtó tevékenység végzésére jogosult jogi személy, továbbá jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített, azonban a Hivatalnál igényelhető egy 

nyomtatvány a kérelem benyújtásához. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 kérelem melynek tartalmaznia kell:  

1. A tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy: nevét és születési 

idejét, valamint szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, 

kiállítója megnevezését, vagy – a 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi 

kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység 

engedélyezésének részletes szabályairól (R1.) 1. § (4) bekezdése szerinti, 

elismert szakmai gyakorlattal rendelkező foglalkoztatott személy esetén – 

szakmai gyakorlata elismeréséről szóló határozat számát, kiállításának 

időpontját.  

2. Az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély 

kiadása esetén a R1. 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet – csak 

személyesen – az a) pont szerinti foglalkoztatott személy végzi.  

Az engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező egészségügyi kártevőirtó 

szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló valamennyi telephelye tekintetében biztosítottak 

a 38/2003 (VII. 7.) ESZCSM- FVM- KvVM együttes rendelete a biocid termékek előállításának 

és forgalomba hozatalának feltételeiről 8. számú melléklete szerinti – különösen az irtószerek 

szállítására, tárolására és felhasználására irányadó – előírások betartásának feltételei. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján 3 000 Ft 

 

Ügy rövid leírása: 

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedélyt az egészségügyi 

kártevőirtó tevékenységet végezni kívánó egyéni vállalkozó lakhelye, társas vállalkozás esetén 

a társaság székhelye szerint illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya adja ki. 

Szükség esetén az engedély kiadás elött helyszíni szemle tartása, előre egyeztetett 

időpontban. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: a másodfokú eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozik 

 

GY.I.K.: - 
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Vonatkozó jogszabályok: 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  

 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az 

egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól  

 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek 

előállításának és forgalombahozatalának feltételeiről  

 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről  

 

 

Ügytípus megnevezése: Veszélyes anyaggal keverékkel végzett tevékenység bejelentése  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály  

illetékességi terület: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd.  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Elektronikusan az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerében (OSZIR), mely elérhető 

www.antsz.hu honlapon.  

 

 

Konzultációs lehetőség: személyesen, vagy telefonon, illetve elektronikus úton  

(cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7., telefon:72/520-499, e-mail: 

pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) 

 

Jogosultak köre:  Bejelentésre kötelezettek: A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes 

keverékekkel foglalkozásszerűen tevékenységet végzők 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

www.antsz.hu - a főoldal felső részén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Az ügyintézés az elektronikusan benyújtott bejelentésre indul. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján 7.800 Ft. 

http://www.antsz.hu/
http://www.antsz.hu/
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Ügy rövid leírása: 

A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentés 

benyújtása elektronikusan történik. A benyújtást követően a bejelentést a hatóság megvizsgálja 

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

bejelentést megvizsgálja és megtörténik a visszaigazolás, ÁNTSZ azonosító kóddal való 

ellátás. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  

 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól  
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HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 

 

GYÁMÜGYI OSZTÁLY 

 

Ügytípus megnevezése: Védelembe vétel 

 

Ügyleírás: a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében tett gyermekvédelmi 

intézkedés, melynek során a gyermek fejlődése segítséggel a családi környezetében még 

biztosítható. A gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a 

szülői nevelés támogatása érdekében a gyámhivatal a gyermek részére családgondozót rendel 

ki és magatartási szabályokat állapít meg. A védelembe vételt évente (illetve szükség esetén) a 

hatóság felülvizsgálja. 

 

A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát. 

 

Szükséges okiratok: Személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 

Az eljárást kezdeményezheti: természetes és jogi személyek, akik a gyermek nevelésével, 

oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkoznak, azon személyek, akik a gyermek 

környezetében, nevelkedésének folyamatában bármilyen veszélyeztető tényezőt észlelnek. 

 

Illetékességi terület: a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatal 

 

Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, 

Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, 

Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, 

Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, 

Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, illetve 

írásban 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 
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 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Megelőző pártfogás  

 

Ügyleírás: bűncselekmény vagy az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt a 

gyámhivatal - védelembe vétel mellett, a bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettség 

vizsgálatát követően – elrendelheti a gyermek megelőző pártfogását.  

 

Az eljárást kezdeményezheti: szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság 

 

Illetékességi terület: a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatal 

 

Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, 

Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, 

Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, 

Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, 

Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó 

jogszabályok:        

A gyermek   védelméről, 

és   a   gyámügyi   igazgatásról   

szóló 1997.   évi XXXI.   tv. (Gyvt). 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szól

ó 

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

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Családi pótlék természetbeni folyósítása 

 

Ügyleírás: Ha a gyermek veszélyeztetettsége elhanyagolás miatt áll fenn a védelembe 

vételével egyidejűleg vagy annak során a gyámhatóság a gyermek után járó családi pótlék 100 

%-ának természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat. A családi pótlék természetbeni 

formában történő nyújtása pénzfelhasználási tervben rögzített módon, eseti gondnok 

segítségével 6 hónap időtartamban történik. 
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Szükséges okiratok: Személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 

Az eljárást kezdeményezheti: természetes és jogi személyek, akik a gyermek nevelésével, 

oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkoznak, azon személyek, akik a gyermek 

környezetében, nevelkedésének folyamatában bármilyen veszélyeztető tényezőt észlelnek. 

 

Illetékességi terület: a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatal 

 

Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, 

Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, 

Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, 

Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, 

Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, illetve 

írásban 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Iskoláztatási támogatás 

 

Ügyleírás: ha a tanköteles vagy tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási 

intézményben tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt igazolatlanul mulaszt, a nevelési-

oktatási intézmény igazgatójának jelzésére 

 

- 10 óra hiányzás után a gyámhatóság tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját az 

50 órát meghaladó hiányzás jogkövetkezményeiről  

 

- 50 óra hiányzás után a gyámhatóság kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál az 
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iskoláztatási támogatás szüneteltetésére irányuló eljárás megindítását és ezzel 

egyidejűleg a 16 év alatti gyermeket védelembe veszi.  

 

Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét a gyámhatóság három tanítási 

hónapot magába foglaló időszakonként és a tanítási év végén felülvizsgálja. A felülvizsgálat 

eredményeként abban az esetben kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál az iskoláztatási 

támogatás szüneteltetésének megszüntetését, ha a tanuló a felülvizsgálati időszakban 5-nél 

kevesebb órát hiányzott igazolatlanul. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: a nevelési-oktatási intézmény igazgatója írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 8 nap, díjtalan 

 

Illetékességi terület: a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatal 

 

Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, 

Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, 

Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, 

Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, 

Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, illetve 

írásban 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Családbafogadás 

 

Ügyleírás: A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők vagy a szülői felügyeletet gyakorló 

szülő – a külön élő 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 befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a 
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gyermek érdekében áll. 

 

A gyámhatóság a családbafogadáshoz akkor járul hozzá, ha a családba fogadó személyisége 

és körülményei alapján alkalmas a gyermek gondozására, nevelésére, a gyámság ellátására, 

és e feladatok ellátását maga is vállalja. Az engedélyezés határozatlan időre szól. 

 

A családba fogadó szülőt vagy szülőket a gyámhatóság gyámul rendeli. 

 

A családbafogadás ideje alatt a szülő szülői felügyeleti joga szünetel, de megilleti a 

kapcsolattartás joga és a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben való együttes döntési 

jog és a családbafogadás nem érinti a szülő tartási kötelezettségét. 

 

A családbafogadás feltételeinek fennállását a gyámhatóság évente felülvizsgálja, megszünteti, 

ha a azt a szülő vagy a családba fogadó szülő kéri, vagy ha annak fenntartása a gyermek 

fejlődését veszélyezteti. 

 

Szükséges okiratok: Személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, elvált szülők 

esetén jogerős bírósági határozat a gyermek elhelyezéséről. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: A családba fogadni szándékozó nagykorú személy, a gyermek 

törvényes képviselője. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 A gyámhatóságokról,   valamint   a    gyermekvédelmi    és    gyámügyi    eljárásról    

szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
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gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Ideiglenes hatályú elhelyezés 

 

Ügyleírás: 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 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. 

Szükséges okiratok: Személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 

Az eljárást kezdeményezheti: természetes és jogi személyek, akik a gyermek nevelésével, 

oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkoznak, azon személyek, akik a gyermek 

környezetében, nevelkedésének folyamatában bármilyen veszélyeztető tényezőt észlelnek. 

 

Illetékességi terület: ahol az azonnali inézkedés szükségessége felmerül 

 

Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, 

Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, 

Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, 

Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, 

Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, illetve 

írásban 
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Az ügyintézés határideje és díja: azonnal, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Nevelésbe vétel 

 

Ügyleírás: Ha a gyermek számára családbafogadó gyám nem rendelhető és 

- fejlődését a családi környezete veszélyezteti és a veszélyeztetettséget az 

alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint védelembe vétellel nem 

lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá ha a gyermek 

megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható, vagy  

 

- a szülő/k szülői felügyeleti jogát a bíróság megszűntette, vagy  

- a szülő/k elhaláloztak, vagy  

- a gyermeknek egyéb okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője,  

a gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi. 

 

A gyámhivatal nevelésbe veszi továbbá a gyermeket, ha a gyermek ideiglenes hatállyal nem 

helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és 

- a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy  

- a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és 

személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.  

 

A gyermek részére a gyámhivatal gyermekvédelmi gyámot rendel, és gondozási helyet jelöl ki 

12 év alatti gyermek esetében nevelőszülőnél, 12 év fölötti gyermek esetében lehetőség 

szerint nevelőszülőnél, vagy ha ez nem lehetséges gyermekotthonban, illetve egészségi vagy 

személyiségállapota alapján fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában. 

 

A nevelésbe vétel során a Gyámhivatal a gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartás 

rendezésében dönt.  

A kapcsolattartás formái: folyamatos és időszakos kapcsolattartás.  

-gondozási helyen történő látogatás, (amely történhet felügyelt kapcsolattartás keretein belül, 

vagy a szülő/hozzátartozó felügyelet nélkül találkozhat gyermekével) 

- a gyermek elvitelének joga 

-levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés. 

A szabadságvesztés büntetését töltő, vagy előzetes letartóztatásban lévő szülő csak a 

gyámhivatalon keresztül érdeklődhet gyermeke után. 

 

A nevelésbe vett gyermek után a szülő gondozási díj fizetésére köteles, melynek 

megállapításánál a Ptk-nak a gyermek tartására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  A 
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gondozási díj fizetési kötelezettség a gyermek nevelésbe vételével kezdődik és a nevelésbe 

vétel megszünésével szűnik meg, kivéve, ha a fiatal felnőtt azért részesül utógondozói 

ellátásban, mert nappali tagozaton tanulmányokat folytat. A gondozási díj összegének 

meghatározásánál a fizetésre köteles személy jövedelmét és szociális körülményeit kell 

figyelembe venni. 

 

Szükséges okiratok: Személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

 

 

Az eljárást kezdeményezheti: A járási hivatal illetékességi területén lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy, gyermekjóléti szolgálat. Kapcsolattartást: a 

szülő, hozzátartozó, gyermek, míg a gondozási díj megállapítása hivatalból történik. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Utógondozás 

 

Ügyleírás: A nevelésbe vétel megszűnését követően legalább egy év időtartamra, de legfeljebb 

a gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a nevelésbe vétel megszűnését követően a fiatal 

felnőtt kérelmére legfeljebb egy év időtartamra, valamint az otthonteremtési támogatás 

igénylésének, felhasználásának és elszámolásának időtartamára utógondozás elrendelésének 
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van helye. 

 

Szükséges okiratok: Otthonteremtési támogatási kérelem esetén személyi igazolvány, lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: Nevelésbe vétel megszüntetésekor az eljárás hivatalból indul, az 

otthonteremtési támogatási kérelem előterjesztésekor a járási hivatal illetékességi területén 

lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel (és életvitelszerűen ott is tartózkodó) 

rendelkező fiatal felnőtt. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

-  

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Utógondozói ellátás 

 

Ügyleírás: A gyámhivatal a gyermek vagy a fiatal felnőtt kérelmére utógondozói ellátást rendel 

el, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és 

- létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja (21. életévig, bizonyos esetekben 22. 

életévig), vagy  

- köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, 

hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll (24. életévig, felsőfokú hallgatói jogviszony 

esetén 25. életévéig), vagy  

- szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja(a felvétel időpontjáig, de legkésőbb 22. 
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életévig).  

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, befogadó 

nyilatkozat, iskolalátogatási igazolás, munkaügyi központ igazolása 

 

Az eljárást kezdeményezheti: gyermekvédelmi gyám, olyan fiatal felnőtt, akinek önjogúvá 

válásáról a gyámhivatal döntött. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése : Otthonteremtési támogatás 

 

Ügyleírás: Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt 

lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. 

 

Otthonteremtési támogatás iránti igény benyújtására legfeljebb a 30. életéve betöltéséig van 

lehetősége annak, akinek 

- a legalább 3 éves időtartamú nevelésbe vétele nagykorúságával szűnt meg, és  

- nagykorúságakor a készpénzvagyona, biztosítása vagy más lekötött betétje és ingatlan 

vagyonának értéke összesen nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének hatvanszorosát.  
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Az otthonteremtési támogatás felhasználható 

- részben vagy egészben a fiatal tulajdonába kerülő vagy már tulajdonában lévő lakás 

lakhatóvá tételére,  

- építési telek, életvitelszerű használatra alkalmas lakás, családi ház, tanya 

vásárlására, építésére, tulajdonszerzéssel járó felújítására vagy bővítésére,  

- bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetésére, lakás 

bérleti díjának kifizetésére,  

- önkormányzati bérlakás felújítására,  

- államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági 

programban való részvételre,  

- otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére,  

- tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt ellátását biztosító bentlakásos szociális 

intézménybe fizetendő egyszeri hozzájárulásra.  

 

Az otthonteremtési támogatás mértéke függ a folyamatos nevelésben eltöltött évek számától és 

a jogosult nagykorúságakor rendelkezésre álló vagyonának mértékétől. 

 

Szükséges okiratok: Kérelem, személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

szerződés, pénzfelhasználási terv. Amennyiben rendelkezésre áll: adó- és értékbizonyítvány, 

tulajdoni lap, utógondozó javaslata, volt vagyonkezelő végszámadása. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: A járási hivatal illetékességi területén lakóhellyel vagy bejelentett 

tartózkodási hellyel (és életvitelszerűen ott is tartózkodó) rendelkező volt nevelésbe vett fiatal 

felnőtt. 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 
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 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Gyermektartásdíj megelőlegezése 

 

Ügyleírás: A gyermektartásdíj megelőlegezés iránti eljárás a tartásdíjra jogosult gyermek 

szülőjének vagy más törvényes képviselőjének kérelmére indul. A kérelemben meg kell jelölni 

azokat az okokat és tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák (a tartásdíjat a bíróság 

jogerősen megállapította, a fizetésre kötelezett fizetési kötelezettségének minimum 6 hónapon 

keresztül nem tett eleget, megjelölve azt az időpontot, mikor fizetési kötelezettségét utoljára 

teljesítette, jövedelmi viszonyai nem olyan magasak, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének kétszeresét meghaladják és a gyermekei tartását biztosítani tudná tartásdíj nélkül). 

 

Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének, ha a kötelezett 

 

- lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés, vagy viszonosság 

alapján nem érvényesíthető, vagy  

- külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy  

- a jogosulttal közös háztartásban él.  

 

Nincs helye továbbá a gyermektartásdíj megelőlegezésének 

- részösszegű megfizetés, vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a 

bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének 50 %-át meghaladja, vagy  

- lejárt gyermektartásdíj esetén.  

 

Szükséges okiratok: 

 

- A gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat.  

- 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.  

- A kérelmező és 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 másolat, 

munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem 

és táppénz esetén a kérelem beadását megelőző 6 hónap nettó keresetről kiállított 

munkáltatói igazolás.  

- Iskoláskorú gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását tanulói, vagy hallgatói 

jogviszony igazolásáról, középiskolai tanuló esetén a középiskolai tanulmányok várható 

befejezése időpontjának feltüntetésével.  

- formanyomtatvány 

 

Az eljárást kezdeményezheti: A járási hivatal illetékességi területén lakóhellyel vagy bejelentett 

tartózkodási hellyel (és életvitelszerűen ott is tartózkodó) rendelkező gyermeket nevelő szülő, 

illetve gyámszülő, aki javára a bíróság a gyermektartás összegét jogerősen megállapította. 
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Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal 

 

Ügyleírás: A gyámhatóság az egyes ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási 

képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú számára, annak 

kérelmére – cselekvőképessége korlátozásának elkerülése érdekében – támogató 

kirendeléséről határoz. A támogatás lehet általános jellegű vagy meghatározott ügycsoportokra 

vonatkozó. A támogató kirendelése a nagykorú cselekvőképességét nem érinti. 

 

Támogató személyként elsősorban a támogatott személlyel bizalmi viszonyban álló személyt 

kell kirendelni, aki a feladat ellátását vállalja. 

 

Nem lehet támogató, 

-akinek a személye ellen a támogatott személy kifejezetten tiltakozik, vagy akinek kirendelése 

a támogatott személy érdekeivel ellentétes, 

-aki cselekvőképességet érintő gondnokság 

alatt áll, -aki maga is támogatott személy. 
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Ha a támogatott személy nem tud lehetséges támogató személyt megjelölni hivatásos 

támogató kirendelésére is lehetőség van. 

 

A támogató kirendelését a gyámhatóság hivatalból ötévente felülvizsgálja, de rendkívüli 

felülvizsgálatnak van helye a támogató vagy a támogatott személy kérelmére, a támogatott 

személy gondnokság alá helyezése esetén, a támogató és a támogatott személy közötti 

érdekellentét, vagy egyéb tény, körülmény felmerülése esetén. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: az érintett személy vagy hivatalból indul a bíróság 

megkeresésére. ha a támogatott személy lakóhelye a járási hivatal illetékességi területén van. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: A cselekvőképesség jövőbeli korlátozása esetére vonatkozó 

rendelkezés felvétele (előzetes jognyilatkozat tétele) 

 

Ügyleírás: Nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeni részleges vagy 
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teljes korlátozása esetére közokiratban, ügyvéd által, ellenjegyzett magánokiratban vagy 

gyámhatóság előtt személyesen előzetes jognyilatkozatot tehet, melyben: 

 

-megnevezheti azt az egy vagy több személyt, akit gondnokául rendelni 

javasolt, -kizárhat egy vagy több személyt a gondnokok köréből, 

-meghatározhatja, hogy egyes személyes és vagyoni ügyeiben a gondnok milyen módon járjon 

el. 

 

Az előzetes jognyilatkozat módosítható vagy visszavonható és be kell jegyezni az előzetes 

jognyilatkozatok nyilvántartásába, mely illetékköteles. 

 

Az előzetes jognyilatkozat alkalmazásáról a bíróság dönt a cselekvőképességet érintő 

gondnokság alá helyezésről hozott határozatában. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: Az előzetes jognyilatkozatot tenni kívánó személy, ha lakóhelye a 

járási hivatal illetékességi területén van. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: azonnal, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 
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Ügytípus megnevezése: Gondnokság alá helyezés kezdeményezése 

 

Ügyleírás: Ha a gondnokság alá helyezés szükségességéről a gyámhivatal tudomást szerez, a 

gondnokság alá helyezési eljárást meg kell indítania, ha ezt a nagykorú együtt élő házastársa, 

élettársa, egyenesági rokona, testvére, illetve a kiskorú törvényes képviselője a keresetindítás 

szükségességéről való tájékoztatást követő 60 napon belül nem teszik meg. 

 

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 gyámhivatal eljárása során a gondnokság alá helyezendő személy elmeállapotára vonatkozó 

szakorvosi véleményt, vagyonára és jövedelmére vonatkozó iratokat szerez be, 

környezettanulmányt végez, meghallgatja az érintett személyt és a vele kapcsolatban álló, 

gondozását segítő személyeket. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: hivatalból indul a bíróság ilyen kezdeményezésére, de bárki, aki 

a gondnokság alá helyezés szükségességét észleli és a gondnokság alá helyezendő személy 

lakóhelye a járási hivatal illetékességi területén van. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

     

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 
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(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Ideiglenes gondnok kirendelése 

 

Ügyleírás: A gyámhatóság azonnali intézkedést igénylő esetben ideiglenes gondnokot 

rendelhet annak a nagykorúnak, akinek a cselekvőképességét érintő gondnokság alá 

helyezése látszik indokoltnak, és személyének vagy vagyonának védelme zárlat elrendelésével 

vagy más módon nem lehetséges. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, orvosi 

szakvélemény 

 

Az eljárást kezdeményezheti: hivatalból indul a bíróság ilyen kezdeményezésére, de bárki, aki 

a gondnokság alá helyezés és az érintett személy érdekeinek védelmében annak 

szükségességét észleli és a gondnokság alá helyezendő személy lakóhelye a járási hivatal 

illetékességi területén van. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámhivatali ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 
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(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Zárlat elrendelése és zárgondnok kirendelése 

 

Ügyleírás: Ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés látszik indokoltnak és az 

érintett személy vagyonának védelme sürgős intézkedést igényel, a gyámhatóság a vagyonra 

vagy annak egy részére zárlatot rendel el és ezzel egyidejűleg zárgondnokot rendel ki. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, orvosi 

szakvélemény 

 

Az eljárást kezdeményezheti: hivatalból indul a bíróság ilyen kezdeményezésére, de bárki, aki 

a gondnokság alá helyezés és zárlat elrendelésének szükségességét észleli és a gondnokság 

alá helyezendő személy lakóhelye a járási hivatal illetékességi területén van. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Gondnok kirendelése 

 

Ügyleírás: A bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére a gyámhatóság 

gondnokot rendel. A gondnok a cselekvőképesség teljes korlátozása esetén vagy azon 
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ügycsoportok tekintetében, amelyekben a bíróság a cselekvőképességet részlegesen 

korlátozza, a gondnokolt törvényes képviselője és vagyonának kezelője teljes korlátozás vagy 

a jövedelemről vagy a vagyonról való rendelkezésben való korlátozás esetén. 

 

Gondnok lehet minden cselekvőképes személy, aki a gondnoki tisztséget vállalja. Gondnokul – 

ha ez az érdekeivel kifejezetten nem ellentétes – a gondnokság alá helyezett személy által az 

előzetes jognyilatkozatában megjelölt vagy a gondnok kirendelése iránti eljárásban általa 

megnevezett személyt kell kirendelni. Ha ez nem lehetséges, elsősorban a vele együtt élő 

házastársat, élettársat, ilyenek hiányában, vagy ha az ő kirendelésük veszélyeztetné a 

gondnokolt érdekeit olyan személyt kell kirendelni, aki az összes körülmény figyelembe 

vételével alkalmas. Előnyben kell részesíteni a szülőket, vagy a szülők által közokiratban vagy 

végrendeletben megnevezett személyt, ilyenek hiányában olyan hozzátartozókat, akik szükség 

esetén a személyes gondoskodást is el tudják látni. Ilyen személyek hiányában hivatásos 

gondnokot kell kirendelni. 

 

A gondnok tevékenységét a gyámhatóság felügyeli, aki működéséről és a gondnokolt 

állapotáról a gyámhivatal felhívására bármikor, egyébként az éves számadással együtt köteles 

beszámolni. A gondnok vagyonkezelésének a gondnokolt érdekeit kell szolgálnia, melyről 

évente számadást kell készíteni a gyámhatóságnak. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, jogerős 

bírósági ítélet 

 

Az eljárást kezdeményezheti: hivatalból indul a bíróság által megküldött jogerős ítélet alapján, 

vagy hozzátartozó kezdeményezésére, ha a gondnokság alá helyezett személy lakóhelye a 

járási hivatal illetékességi területén van. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  
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 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Gyám kirendelése 

 

Ügyleírás: A kiskorú részére – aki 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 korlátozottan 

cselekvőképes kiskorúak függetlenül attól, hogy 16. életévük betöltésétől a gondozás, nevelés 

jogát gyakorolhatják, vagy cselekvőképességükben a szülői felügyeleti jogok gyakorlása 

tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személyek, a bíróság a gyermeket 3. 

személynél helyezte el) – gyám kirendelése szükséges. 

 

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 személy is kezdeményezheti, ha annak szükségességéről tudomást 

szerez. 

 

A gyám kirendelése után, a gyermek törvényes képviselője lesz, aki évente beszámolási 

kötelezettséggel tartozik a gyámhivatal felé. 

 

Szükséges okiratok: Személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: a gyámrendelés szükségességét észlelő bármely szerv, 

nagykorú személy. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámhivatali ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 
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Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Törvényes képviselők vagyonkezelési ügyei 

 

Ügyleírás: A szülő vagyonkezelői jogának korlátozása esetén, valamint a gyámolt gyermek, 

illetve a gondnokolt pénzét és értéktárgyait, amennyiben azokat a rendes vagyonkezelés 

szabályai szerint folyó kiadásokra készen tartani nem kell, kötelesek a gyámhivatalhoz 

beszolgáltatni. A pénzt gyámhatósági fenntartásos betétben, forint folyószámlán vagy 

devizaszámlán kell elhelyezni, a személyes tulajdon szokásos tárgykörébe nem tartozó nagy 

értékű ingóságokat, értékpapírokat pedig letétként kell elhelyezni. 

 

A betétben elhelyezett pénz felhasználását a gyámhivatal engedélyezheti a törvényes 

képviselő kérelmére. 

 

A gyámhivatal jóváhagyása szükséges a cselekvőképességében részlegesen korlátozott 

személy és gondnoka jognyilatkozatának, továbbá a cselekvőképtelen nagykorú gondnoka 

jognyilatkozatának érvényességéhez, ha a jognyilatkozat a cselekvőképességében 

részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen nagykorú 

-tartására, 

-öröklési jogviszony alapján őt megillető jogára vagy terhelő kötelezettségére, 

-nem tehermentes ingatlanszerzésére, ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy bármely 

módon történő megterhelésére, 

-gyámhatóságnak átadott vagyonára, 

-a gondnokot kirendelő határozatban megállapított összeget meghaladó értékű 

vagyontárgyára vonatkozik. 

 

A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelezettsége, hogy gyermekük minden olyan 

vagyonát kezeljék, amely a Ptk. szerint nincs kivéve a kezelésük alól. 

 

A szülők gyermekük vagyonát biztosítékadás és számadási kötelezettség nélkül kezelik a 

rendes vagyonkezelés szabályai szerint, melynek során ugyanazzal a gondossággal kötelesek 

eljárni, mint saját ügyeikben. 

 

Ha a szülők kötelességüket a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon nem teljesítik, a 

gyámhatóság indokolt esetben 

- elrendelheti a gyermek pénzének és értéktárgyainak a gyámhatóság részére történő 
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átadását,  

- a szülőket biztosítékadásra kötelezheti,  

- a vagyonkezelést rendszeres felügyelet alá vonhatja,  

- kötelezheti a szülőket, hogy a vagyonkezelésről úgy adjanak számot, mint a gyám,  

- a szülőktől a vagyonkezelés és a vagyoni ügyekben való képviselet jogát egyes vagyoni 

ügyekre vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve korlátozhatja vagy 

megvonhatja.  

 

A kiskorú törvényes képviselőjének jognyilatkozatához a gyámhatóság jóváhagyása 

szükséges, ha a jognyilatkozat  

- a kiskorút megillető tartásról való lemondásra,  

- a kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra vagy őt terhelő kötelezettségre 

vonatkozó jognyilatkozatra és a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének 

visszautasítására,  

- a kiskorú nem tehermentes ingatlanszerzésére, ingatlan tulajdonjogának átruházására 

vagy megterhelésére,  

- a kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való rendelkezésre,  

- a kiskorú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét meghaladó 

értékű vagyontárgyára vonatkozik.  

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, szerződés, 

értékbecslés, gyámhatósági fenntartásos betétkönyv, tulajdoni lap, hagyatékátadó végzés. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: A járási hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 

szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő/szülők, illetve gyám és gondnok. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, az eljárás költségeit az ügyfél viseli annak 

felmerülése esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének százszorosát meghaladó 

értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben. 
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Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Kapcsolattartás gyámhatósági rendezése (megváltoztatása, 

korlátozása, szüneteltetése, megvonása)  

 

Ügyleírás: A kapcsolattartás célja, hogy a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személyek 

(külön élő szülő, nagyszülő, testvér, és - ha a szülő, nagyszülő nem él, tartósan akadályozva 

van vagy önhibájából nem tart kapcsolatot a gyermekkel - a gyermek szülőjének testvére, 

valamint szülőjének házastársa) közötti családi kapcsolatot fenntartsa, valamint a 

kapcsolattartásra jogosult szülő a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel 

kísérje, tőle telhetően segítse. 

 

A gyámhivatal a gyermek különélő szülőjével való kapcsolattartásáról akkor dönt, ha házassági 

vagy a szülői felügyelet rendezése iránti per a bíróságon nincs folyamatban. 

 

A gyámhivatal a kapcsolattartást elsősorban egyezség létrehozásával – tárgyalás 

megtartásával – rendezi, melyet határozatba foglal. Egyezség hiányában a gyámhivatal a 

gyermek korának, egészségi állapotának, életkörülményeinek, a szülők személyes 

körülményeinek és az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményének 

figyelembevételével dönt a gyermek érdekében. 

 

Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, a kapcsolattartás megváltoztatását a 

határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül a bíróságtól lehet kérni. 

 

A kapcsolattartás rendezésével, megváltoztatásával kapcsolatos eljárásban gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás folytatható le, melyet a gyámhivatal 

kötelezően is elrendelhet a szülők számára. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, jogerős 

bírósági vagy gyámhatósági határozat a szülői felügyelet rendezéséről és a kapcsolattartásról 

 

Az eljárást kezdeményezheti: A 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 rendezésére vagy megváltoztatására irányuló 

kérelmet a korlátozottan cselekvőképes gyermek önállóan is előterjesztheti. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 
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Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, az eljárás költségeit az ügyfél viseli annak 

felmerülése esetén (pl.: szakértői díj), a gyámhatósági eljárás illeték és igazgatási szolgáltatási 

díjmentes 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Kapcsolattartás végrehajtása 

 

Ügyleírás: A gyermek fejlődését veszélyezteti, ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a 

kapcsolattartásra kötelezett a kapcsolattartást rendező egyezségben, illetve a kapcsolattartásra 

vonatkozó határozatban foglaltaknak önhibájából ismételten nem, vagy nem megfelelően tesz 

eleget, és ezáltal nem biztosítja a zavartalan kapcsolattartást. Ilyen esetben a kapcsolattartás 

végrehajtása iránti eljárás kezdeményezhető a gyámhivatalban. 

 

A kapcsolattartás végrehajtásával kapcsolatos eljárásban gyermekvédelmi közvetítői eljárás 

vagy támogatott közvetítői eljárás folytatható le, melyet a gyámhivatal kötelezően is elrendelhet 

a szülők számára. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

kapcsolattartást rendező jogerős döntés 

 

Az eljárást kezdeményezheti: a kapcsolattartásra jogosult vagy kötelezett személy 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 
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Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 30 nap, az eljárás költségeit az ügyfél viseli annak 

felmerülése esetén (pl.: szakértői díj), a gyámhatósági eljárás illeték és igazgatási szolgáltatási 

díjmentes 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: A gyermek családi jogállásának rendezése 

 

Ügyleírás: Ha a gyermeket apa adatai nélkül anyakönyvezték, az a férfi, akitől a gyermek 

származik, apai elismerő nyilatkozatot tehet. Apai elismerő nyilatkozat megtételére a gyermek 

megszületése előtt is lehetőség van. 

 

A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében az eljárást a gyámhivatal hivatalból 

folytatja le az anyakönyvi hivatal értesítése alapján apai elismerő nyilatkozat felvételével, az 

anya kérelmére vagy a nagykorúvá vált gyermek kérelmére képzelt apa adatainak 

megállapításával, apaság megállapítása iránti per megindításához eseti gyám kirendelésével 

és a perindításhoz való hozzájárulással. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, jogerős bírói 

ítélet, szakorvosi bizonyítvány 

 

Az eljárást kezdeményezheti: Az anya, a 14. életévét betöltött gyermek, törvényes képviselő, a 

gyermeket magáénak elismerő férfi, vagy hivatalból indul. 
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Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Gyermek nevének megállapítása 

 

Ügyleírás: A gyámhatóság állapítja meg a gyermek nevét, ha a szülői felügyeletet közösen 

gyakorló (akár együtt élő, akár külön élő) szülők a gyermek családi és utónevének 

meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a gyámhatóság felhívásától számított 

harminc napon belül nem jelentik be vagy a gyermek mindkét szülője ismeretlen. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 

Az eljárást kezdeményezheti: a szülők, vagy hivatalból indul 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 
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Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

A gyámhatóságokról,    valamint    a    gyermekvédelmi    és    gyámügyi    eljárásról    szóló 

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

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti jog gyakorlásában megállapodás 

 

Ügyleírás: A szülői felügyelet közös gyakorlására jogosult különélő szülők megállapodhatnak 

abban, hogy a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között 

megosztják vagy abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük gyakorolja. E 

megállapodásukat – kérésükre 

– a gyámhivatal jegyzőkönyvben rögzíti, melynek tartalmaznia kell azt a tényt is, hogy a 

gyermek a megállapodás alapján melyik szülő gondozásában nevelkedik, valamint, hogy a 

gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorolják, 

feltéve, hogy a bíróság nem rendelkezett ettől eltérően. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gyermek(ek) 

születési anyakönyvi kivonata 

 

Az eljárást kezdeményezheti: a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult szülők 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  
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- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés határideje és díja: együttes megjelenés esetén azonnal, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: A szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyása, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli 

tartózkodási helyének kijelölése 

 

Ügyleírás: A 16. életévét betöltött gyermek a szülők lakóhelyét vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helyet a gyámhatóság jóváhagyásával a szülők beleegyezése nélkül elhagyhatja, 

ha az az érdekeivel nem ellentétes. 

 

Az eljárás során a gyámhivatal azt vizsgálja, hogy a gyermek törvényes képviselete, lakhatása 

és tartása miképpen biztosítható. Ennek érdekében környezettanulmányt készít és 

meghallgatja az érintetteket. 

 

A lakóhely elhagyásának gyámhatósági jóváhagyása – a személyes gondozás és nevelés 

kivételével – a szülők szülői felügyeleti jogát és tartási kötelezettségét nem érinti. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 

Az eljárást kezdeményezheti: a 16. életévét betöltött gyermek, a szülői felügyeletet gyakorló 

szülő, a gyermeket személyesen gondozó és nevelő személy vagy a gyermek személyes 

gondozását és nevelését vállalni szándékozó személy 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  
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Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: A gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából 

történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése 

 

Ügyleírás: A szülők közötti vita esetén bármelyik szülő kérheti a gyámhivatal döntését a 

gyermek -huzamos időtartamú külföldi tartózkodási helyének kijelöléséről, ha a gyermek 

tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból önállóan vagy egyik szülőjével 

távozik külföldre, vagy -letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelöléséről, 

ha a gyermek letelepedés céljából egyik szülőjével külföldre távozik. 

 

A gyámhivatal a vita elbírálása során mérlegeli, hogy a gyermeknek a különélő szülőjével való 

kapcsolattartását rendező bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtása nemzetközi 

szerződés vagy viszonosság hiányában biztosítható-e. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a külföldi 

hatóság által kiállított környezettanulmány, iskolalátogatási igazolás, jövedelemigazolás, 

befogadó nyilatkozat, kapcsolattartást rendező döntés (ha van) 

 

A szülő kérheti, hogy a környezettanulmányt a gyámhivatal szerezze be, illetve még nem 

kezdte meg külföldön a munkavégzést nyilatkozatot tehet a várható jövedelméről. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: bármelyik szülő. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  
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- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: A gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása 

 

Ügyleírás: A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők, valamint a szülő és a gyermek között 

az életpálya kijelölésével és ezzel összefüggésben a gyermek taníttatásával, iskolájának 

megválasztásával kapcsolatban felmerült vitában a gyámhivatal a szülő vagy a gyermek 

kérelmére dönt. 

 

A gyámhivatal elsősorban a szülők és a gyermek közötti megegyezésre törekszik. Eljárása 

során vizsgálja és mérlegeli a gyermek képességeit, eddigi tanulmányait és eredményeit, 

valamint egészségi állapotát, melyhez kikéri a nevelési tanácsadó vagy a gyermek nevelési-

oktatási intézményének véleményét, szükség esetén a gyermek- és ifjúságpszichiártiai 

gondozó vagy egészségügyi szolgáltató véleményét. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

 

Az eljárást kezdeményezheti: Bármelyik szülő, 14. életévét betöltött gyermek. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  
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Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Gyámnevezés, gyámságból való kizárás 

 

Ügyleírás: A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek joga van rendelkezni arról, hogy halála 

esetére kiskorú gyermekének ki legyen a gyámja, illetve rendelkezhet arról is, hogy kit ne 

lehessen gyámul rendelni. 

 

Ha a szülői felügyeletre egyaránt jogosult szülők eltérő gyámot neveztek meg, a gyermek 

érdekét mérlegelve a gyámhatóság határoz arról, hogy a gyámságot melyikük lássa el. 

 

Gyámrendelés esetén a nevezett gyámot akkor lehet mellőzni, ha 

 -a gyámságot nem vállalja, 

-a Ptk. rendelkezései szerint gyámságot nem viselhet, -a gyámság gyakorlásában 

akadályoztatva van, -kirendelése a kiskorú érdekét veszélyeztetné. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

 

Az eljárást kezdeményezheti: szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  
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Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: azonnal, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Kiskorú házasságkötésének engedélyezése 

 

Ügyleírás: A 16. életévét betöltött kiskorú a gyámhivatal előzetes engedélyével köthet 

házasságot. 

 

A gyámhivatal eljárása során meghallgatja a házasulókat, a kiskorú házasuló törvényes 

képviselőjét, és a leendő lakóhelyükön környezettanulmányt készít. 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, háziorvos arra 

vonatkozó igazolása, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi 

fejlettséggel rendelkezik, a házasulandó felek jövedelemigazolása vagy nyilatkozata arról, hogy 

megélhetésük és lakhatásuk, valamint meglévő vagy 18. életév elérése előtt születendő 

gyermekének megélhetése és lakhatása biztosítva lesz, szükség esetén a családvédelmi 

szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolás. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: 16. életévét betöltött kiskorú 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap (vagy 20 nap, ha a feleknek nem kell részt venniük 

tanácsadáson), díjtalan 
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Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Munkavállalás engedélyezése 

 

Ügyleírás: A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, 

művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött 

személy is foglalkoztatható. 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

 

Az eljárást kezdeményezheti: szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: azonnal, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 A Munka Törvénykönyve 2012. évi I. törvény 34.§ (3) bekezdés 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása 

(örökbefogadás előtti eljárás) 

 

Ügyleírás: Az örökbefogadás előtti eljárás lefolytatásának célja annak megállapítása, hogy az 
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örökbefogadó személyisége és körülményei alapján alkalmas-e a gyermek örökbefogadására. 

 

Az eljárást a szakszolgálati intézet (Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs, Egyetem u. 2.) készíti elő, melynek során alkalmassági 

vizsgálaton, illetve tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon kell részt venni, és meggyőződnek 

a családi és lakáskörülményekről. A kérelmet a szakszolgálati intézet küldi meg a 

gyámhivatalnak a szükséges további iratokkal együtt. 

 

Szükséges okiratok: kérelem, pszichológiai vizsgálat eredménye, háziorvosi igazolás az 

örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról, tanácsadás és felkészítő tanfolyam 

eredményes elvégzését igazoló irat. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: örökbe fogadni szándékozó nagykorú személy  

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Örökbefogadhatónak nyilvánítás 

 

Ügyleírás: A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb két évre (mely indokolt 

esetben legfeljebb két évvel meghosszabbítható) örökbe fogadhatónak nyilvánítja, ha a 

szülőjének szülői felügyeleti joga nem szűnt meg és a szülő önhibájából 

- gyermekével egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot vagy fél éven át semmilyen formában 
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nem tart kapcsolatot, illetve életvitelén, körülményein nem változtat, és emiatt a nevelésbe 

vétel nem szüntethető meg, vagy  

 

- lakó- és tartózkodási helyét az új lakó- és tartózkodási helyének hátrahagyása nélkül 

megváltoztatja, és az annak felderítésére irányuló intézkedések hat hónapon belül nem 

vezetnek eredményre.  

 

Az örökbefogadhatónak nyilvánítási eljárás során a gyámhivatal a nevelésbe vett gyermek 

örökbefogadását akkor segíti elő, ha a gyermek életkora, egészségi állapota és egyéb 

körülményei alapján örökbefogadására – a gyermekvédelmi szakszolgálat és az országos 

örökbefogadást elősegítő szerv tájékoztatása alapján – reális esély van. 

 

Az örökbe fogadhatónak nyilvánítással egyidejűleg a szülő kapcsolattartási jogát a gyámhivatal 

szünetelteti. 

 

Szükséges okiratok: kérelem vagy kezdeményezés 

 

Az eljárást kezdeményezheti: a gyermek gyermekvédelmi gyámja vagy hivatalból indul a 

gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermeket gondozó intézmény vagy a gyermekjogi képviselő 

kezdeményezésére. 

 

Illetékességi terület: Baranya megye 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Örökbefogadás engedélyezése 
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Ügyleírás: Az örökbefogadás az örökbefogadó, annak rokonai és az örökbefogadott gyermek 

között rokoni kapcsolatot létesít az örökbefogadott gyermek családban történő nevelkedése 

érdekében. 

 

Az örökbefogadáshoz az örökbe fogadni szándékozó személynek, a gyermek törvényes 

képviselőjének egyező kérelme és a gyermek szüleinek, valamint házasságban élő 

örökbefogadó házastársának a hozzájárulása szükséges. 

 

Örökbe fogadni olyan gyermeket lehet, akinek a szülei nem élnek, vagy akit a szülei 

megfelelően nevelni nem képesek. 

 

Nyílt az örökbefogadás, ha a vér szerinti szülő meghatározott, általa ismert örökbefogadó 

tekintetében járul hozzá az örökbefogadáshoz. 

 

Titkos az örökbefogadás, ha a vér szerinti szülő olyan módon járul hozzá gyermeke 

örökbefogadásához, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri, vagy ha 

a szülő hozzájárulására a Ptk. szerint nincs szükség. 

Az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyezi. 

 

Szükséges okiratok: Kérelem, személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

örökbefogadó szülő alkalmasságát tanúsító jogerős gyámhivatali határozat, örökbefogadás 

előtti tanácsadáson való részvételt igazoló irat, alkalmasságot alátámasztó pszichológiai 

vélemény, háziorvosi igazolás az örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról, 

születési és házassági anyakönyvi kivonat, jövedelmi viszonyok igazolása. 

 

Az eljárást kezdeményezheti: az örökbe fogadni szándékozó személy és a gyermek, illetve 

törvényes képviselője 

 

Illetékességi terület: Baranya megye 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: két hónap, az eljárás költségeit az ügyfél viseli annak 

felmerülése esetén, a gyámhatósági eljárás illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
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 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Örökbefogadás felbontása 

 

Ügyleírás: Az örökbefogadást a felek kölcsönös kérelme alapján bonthatja fel a gyámhivatal, 

illetve ha a felbontásra a bíróságnak van hatásköre, akkor a felbontás iránt pert indíthat. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

örökbefogadást engedélyező jogerős határozat 

 

Az eljárást kezdeményezheti: örökbefogadó és örökbefogadott személy 

 

Illetékességi terület: Baranya megye 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, az eljárás költségeit az ügyfél viseli annak 

felmerülése esetén, a gyámhatósági eljárás illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Tájékoztatás az örökbefogadott származásával kapcsolatos 

tényekről, a vér szerinti szülő, testvér, féltestvér adatairól és az örökbefogadott 

egészsége szempontjából jelentős egészségi adatokról  
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Ügyleírás: A gyámhivatal kérelemre tájékoztatást adhat az örökbefogadott származásával 

kapcsolatos tényekről, arról, hogy örökbe fogadták-e, él-e a vér szerinti szülője, és a 

felderíthető adatok szerint van-e testvére, féltestvére. A 14. életévét betöltött örökbefogadott 

kérelmére a természetes személyazonosító adatokról is tájékoztatás adható meghatározott 

feltételek teljesülése esetén. A gyámhivatal kérelemre a természetes személyazonosító adatok 

közlése nélkül tájékoztatást ad az örökbefogadott egészsége szempontjából jelentős 

egészségügyi adatokról. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 

Az eljárást kezdeményezheti: 14. életévét be nem töltött örökbefogadott gyermek törvényes 

képviselője, 14. életévét betöltött gyermek és törvényes képviselője, nagykorú örökbefogadott 

 

Illetékességi terület: Baranya megye 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben csak 

személyesen 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, az eljárás költségeit az ügyfél viseli annak 

felmerülése esetén, a gyámhatósági eljárás illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Külföldi vonatkozású tartásdíj igény érvényesítése 

 

Ügyleírás: Magyar állampolgár külföldi kötelezettel, vagy külföldi állampolgár magyar 

kötelezettel szembeni gyermektartásdíj iránti igény érvényesítéséhez a gyámhivatal segítséget 

nyújt. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, tartásdíjat 

megállapító jogerős ítélet 
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Az eljárást kezdeményezheti: a gyermektartásdíjra jogosult személy 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 4/2009/EK rendelet 

 2007. november 23-i hágai egyezmény 

 1956. június 20-i New Yorki egyezmény 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Tájékoztatás hozzátartozók közötti erőszak megelőzése körében 

 

Ügyleírás: A gyámhivatal családvédelmi koordinációért felelős szervként a hozzátartozók 

közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatokat lát el, melynek keretében tájékoztatást 

ad a bántalmazottnak és a bántalmazónak az alkalmazható intézkedésekről, megillető 

jogosultságokról, igénybe vehető szolgáltatásokról, további jogkövetkezményekről. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 

Az eljárást kezdeményezheti: a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 

szóló törvényben meghatározott, a megelőzéshez kapcsolódó feladatot ellátó szervek és 

személyek, a hozzátartozók közötti erőszakkal érintett személyek 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 
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Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 

tv. 

 Az  ideiglenes  megelőző  távoltartó  határozat  meghozatalának  részletes  szabályairól  

szóló  52/2009. (IX.30.) IRM rendelet 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 

születendő gyermekének védelme 

 

Ügyleírás: 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. 

A titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján kell megállapítani.  

Várandós anya válsághelyzete: olyan családi, környezeti, szociális, társadalmi helyzet vagy 

ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, 

társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti a gyermek egészséges 

megszületését; ezen belül terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya az a 

válsághelyzetben lévő várandós anya, aki nyilatkozata szerint állapotát környezete és 

hozzátartozói előtt titokban szándékozik tartan. 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 

Az eljárást kezdeményezheti: válsághelyzetben lévő anya 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 
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Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály székhelyén, Pécs, Kossuth tér 1-3. 

I. emelet 

- hétfőn 13.00-16.30 óráig  

- szerda: 8.00 - 16.30 óráig  

- pénteken: 8.00 – 12.00 óráig  

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, díjtalan 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt. 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(Gyár.) 

 

Ügytípus megnevezése: Áldozatsegítés 

 

Ügyleírás: A Magyarországon elkövetett bűncselekmények, illetve szabálysértések esetében a 

járásra kiterjedő illetékességgel látja el áldozatsegítő tevékenységét a Gyámügyi Osztály. 

Szükségs okiratok: Az azonnali pénzügyi segély, valamint az állami kárenyhítés iránti kérelmet 

– az igazsagugyihivatal.gov.hu honlapján található - formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

Ezen kívül szükséges személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

Az ügyintézés kezdeményezhető: az áldozatsegítési ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 

Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Ügyintézés kezdeményezhető személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton, 

elektronikus úton történő benyújtásra nincs mód.  
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Az azonnali pénzügyi segélyt a bűncselekmény elkövetését követő 5 napon belül, míg az állami 

kárenyhítést 3 hónapon belül szükséges benyújtani.  

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály Pécs, Mátyás király u. 32. (bejárat a 

Várady Antal utca felől) 

Hétfő: 9.00-12.00 

Kedd: 13.00-16.00 

Szerda: 13.00-16.00 

Csütörtök: 9.00-12.00 

 

Az ügyintézés határideje és díja: az áldozatsegítési ügyintéző a kérelemről - ha a támogatás 

igénybevételének feltételei annak alapján megállapíthatóak – az áldozatsegítő támogatás 

igénybevételéhez kiállított igazolás beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül dönt. 

Ha az áldozat a személyesen benyújtott kérelméhez a fenti igazolást csatolja, az ügyintéző a 

kérelemről soron kívül határoz. Díjtalan eljárás. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 

CXXXV. törvény (Ást.); 

Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM 

rendelet (Ást.vhr.); 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (KIH r.);  

Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX.18.) Korm. Rendelet  

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Irányító Szervezete IX-06/KIM/11/1/2010. számú 

Számviteli Szabályzata. (Szab.); 

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

törvény (Ket.) 

 

Ügytípus megnevezése: Jogi segítségnyújtás 

Ügyleírás: A jogi segítségnyújtás célja, hogy az állam mindazok jogainak érvényre juttatásához 

segítséget adjon, akik arra hátrányos helyzetükből kifolyólag egyébként nem lennének 

képesek. 

A jogi segítségnyújtás anyagi helyzet alapján dönt a támogatás megengedhetősége 

kérdésében, de a jogi segítséget nem az állami alkalmazottak nyújtják, hanem a jogi segítői 

névjegyzékbe felvett ügyvédek, ügyvédi irodák, társadalmi szervezetek. 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A támogatás 

iránti kérelmet – az igazsagugyihivatal.gov.hu honlapján található - formanyomtatványon kell 

előterjeszteni.  

A kérelem nyomtatvány az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. sz. mellékletét képezi. Letölthető 

a www.igazsagugyihivatal.gov.hu oldalról, valamint jelen tájékoztató anyag mellékleteként a 

kérelemnyomtatvány és a tájékoztató anyag is csatolásra került. 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a jogi segítségnyújtási ügyintézőnél ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy írásban. 

 

Illetékességi terület: Pécsi Járás: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, 
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Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, 

Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, 

Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: 

 

Ügyintézés kezdeményezhető személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton, 

elektronikus úton történő benyújtásra nincs mód.  

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály Pécs, Mátyás király u. 32. (bejárat a 

Várady Antal utca felől) 

Hétfő: 9.00-12.00 

Kedd: 13.00-16.00 

Szerda: 13.00-16.00 

Csütörtök: 9.00-12.00 

 

Az ügyintézés határideje: a jogi segítségnyújtási ügyintéző a kérelemről - ha a támogatás 

igénybevételének feltételei annak alapján megállapíthatók - a kérelem személyesen történő 

benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb öt napon belül, az írásban benyújtott 

kérelem alapján pedig tizenöt napon belül dönt. Díjtalan eljárás. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.);   

 A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) 

IRM rendelet 

 Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18) Korm. rendelet;   

 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Irányító Szervezete IX-06/KIM/11/1/2010. 

számú Számviteli Szabályzata (Szab.);   

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

CXL. törvény (Ket.)  

 

Ügytípus megnevezése: Családi csődvédelem 

 

Ügyleírás: 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek 

adósságrendezését bevezető 2015. évi CV. törvény, amely a bírósági végrehajtáshoz képest 

méltányolható feltételeket biztosít az adósoknak és a hitelezőket is együttműködésre ösztönzi. 

Az eljárás célja a magánszemély vagyonának és jövedelmének felhasználásával a 

fizetőképességének helyreállítása úgy, hogy közben hitelezői is teljes vagy részleges 

megtérüléshez jussanak. 

Azok vehetik igénybe, akiknek vagyonuk és jövedelmük is van, valamint fizetési hajlandóságuk 

is fennáll, csupán fizetési képességük hiányzik. A sikeres eljárás végén az adós – miután 

tartozásainak elvárt mértékét teljesítette – mentesül a további tartozásainak megfizetése alól.  

Az eljárásban természetes személyek vehetnek részt, vagyis magánszemélyek, egyéni 

vállalkozók, őstermelők. 
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Szükséges okiratok: az adósságrendezési eljárás indítása iránti kérelmet – a Családi 

Csődvédelmi Szolgálat honlapján (www.csodvedelem.gov.hu) letölthető, vagy a főhitelezőnél 

beszerezhető - formanyomtatványon kell előterjeszteni. Ezen kívül szükséges személyi 

igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: elsődlegesen a főhitelezőnél (személyesen vagy postai 

úton), másodlagosan főhitelező hiányában a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinél, 

jelen esetben a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztályánál 

(7621 Pécs, Mátyás király utca 32. szám alatt - bejárat a Várady Antal utca felöl).  

Illetékességi terület: Baranya megye 

 

Ügyintézés helye és az ügyfélfogadás ideje: ügyintézés kezdeményezhető személyesen 

ügyfélfogadási időben vagy postai úton, elektronikus úton történő benyújtásra nincs mód.  

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály Pécs, Mátyás király u. 32. (bejárat a 

Várady Antal utca felől) 

Hétfő: 13.00 - 16.00 

Szerda: 09.00 - 12.00 

 

Az ügyintézés határideje: az ügyintézési határidők az egyes szakaszokban, illetve azok 

lépéseiben nagyon eltérőek lehetnek. Az ügyintézés díja 30.000,- Ft költségátalány, amelyet a 

főhitelező részére szükséges megfizetni, továbbá a bírósági eljárási során az ott meghatározott 

illetékek. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

 A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény, 

 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,  

 A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII törvény 

 A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX törvény, 

 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem 

tartozó vagyonról és bevételről szóló 230/2015 Korm. rendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi 

értékének meghatározásáról szóló 231/2015 Korm. rendelet, 

 A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó 

kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról 

szóló 15/2015 IM rendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő 

adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015 IM 

rendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra 

vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról 21/2015 IM 

rendelet,  

 A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők 

közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015 IM rendelet,  
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 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről szóló 

234/2015 Korm. rendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. Korm. 

rendelet,  

 Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek 

megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatás 274/2015 Korm. rendelet,  

 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 

128/2012. Korm. rendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek 

részvételével összefüggő szabályokról 235/2015. Korm. rendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, 

továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról 241/2015. Korm. 

rendelet. 
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MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI 

FŐOSZTÁLY 
 

KÖZLEKEDÉSI OSZTÁLY 
 
Ügytípus megnevezése: A Washingtoni-egyezmény (CITES) hatálya alá tartozó fajokkal 
kapcsolatos hatósági ügyintézés 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A bejelentésköteles példány tartási helye szerint illetékes területi természetvédelmi 

hatóságként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal 

rendelkező magyar hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (2) 

bekezdése és a (3) bekezdés a) pontja alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján megyei illetékességgel. 

  
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Postai úton: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 
 
Személyesen: 
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 
(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 
Jogosultak köre: - 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
www.cites.hu 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=4&type=407#!DocumentBrowse 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Nem bejelentésköteles faj esetén a példány származását igazoló dokumentum 

(tulajdonszerzést igazoló okirat vagy számla) megléte a példány tartási helyén. 

A bejelentésköteles fajok csak hatóság által kiállított bizonylatok birtokában tarthatóak, 

melyek az alábbiak: 

1. EU-bizonylat   (A-mellékletes fajok); 

2. tenyésztői bizonylat  (Magyarországon tenyésztett B-mellékletes fajok); 

3. származási igazolás  (külföldről származó B-mellékletes fajok); 

4. eredetigazolás  (2004. november 22. napját megelőzően 

az igazgatási hatóság által nyilvántartott példányok esetében, ha 

tenyésztői bizonylat, származási igazolás nem került kiállításra) 

http://www.cites.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=4&type=407#!DocumentBrowse
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A fenti dokumentumok kérelemre kerülnek kiállításra.  

Az EU-bizonylat kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell egy 

nyilatkozatot is. 

A tenyésztői bizonylatok kiállítása a szaporulat-bejelentő lapon foglaltak alapján történik. 

A származási igazolás kiállítása a CITES rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt adatok 

igazolását követően történik. A megszerzett példány származását az eladó/tenyésztő 

aláírásával igazolja. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 33. pontja állapítja meg. 

 
Ügy rövid leírása: 

 A szabályozás rendszere: 

1. Nemzetközi szinten: a 2003. évi XXXII. törvénnyel kihirdetett, a Washingtonban, 1973. 

március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 

nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (Washingtoni-egyezmény) 

2. EU tagországokban: a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük 

szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi 

rendelet (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) 

3. Magyarországon: a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 

kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok 

végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: CITES rendelet) 

Fajok besorolása: 

A fajok besorolása a Tanácsi rendelet mellékletében foglaltak alapján történik (A-B-C-D 

mellékletek). A melléklet időnként (megközelítőleg évente 1 alkalommal) módosításra 

kerül, a jelenleg hatályos fajlistát a BIZOTTSÁG (EU) 2017/160 RENDELETE (2017. 

január 20.) tartalmazza. 

Fajok tartása: 

A CITES hatálya alá tartozó fajok tartásával kapcsolatos tudnivalókat a CITES rendelet 

tartalmazza. 

A CITES hatálya alá tartozó állat-, és növényfajok példányai, illetve azok származékai 

csak abban az esetben tarthatóak, amennyiben a tartó igazolni tudja annak legális 

eredetét. Erre a célra a nem bejelentésköteles fajok esetében megfelel a tulajdonszerzést 

igazoló okirat vagy számla is. 

Bejelentési kötelezettség: 
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A Tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfajok példányai, valamint a 

Tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-fajok élő 

példányai bejelentésköteles fajoknak minősülnek.  

A bejelentésköteles fajok megszerzését, tartását, az ország területére történő 

behozatalát, az ország területéről történő kivitelét, elidegenítését, elhullását, 

megsemmisülését, tartási helyének megváltoztatását, megjelölését, újrajelölését, 

valamint szaporulatát be kell jelenteni. A bejelentést 

a) solymászmadár esetén a Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi 

hatáskörében eljáró Érdi Járási Hivatalához, 

b) egyéb fokozottan védett állatfaj esetén az országos természetvédelmi hatósághoz 

vagy, vagy 

c) a fenti kategóriákba nem eső fajok esetén a tartás helye szerint illetékes területi 

természetvédelmi hatósághoz kell megtenni a változást követő 30 napon belül. 

A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a CITES rendelet 1. számú mellékletében 

felsorolt fajok példányaira, valamint azon vadászati trófeákra, amelyek jogszerű eredetét a 

tanácsi rendeletben szereplő engedélyekkel, illetve bizonylatokkal tudják igazolni. 

Jelölési kötelezettség: 

A bejelentésköteles példányokat egyedi jelöléssel kell ellátni. 

A madárfajok példányait egyedi azonosítására alkalmas 11 karakterből álló jelöléssel 

ellátott zártgyűrűvel kell ellátni. A gyűrűszám első 7 karaktere a tenyésztő nyilvántartási 

sorszáma, amelyből az első karakter az ország kódja (H), a következő 6 karakter az 

illetékes természetvédelmi hatóság vagy az igazgatási hatóság által meghatározott szám. 

A gyűrűszám további 2 karaktere az előző karakterekre merőlegesen az évszámot jelöli, 

végül az utolsó 2 karakter a madár sorszáma, úgy, hogy két madár gyűrűszáma nem 

egyezhet meg. 

A szárazföldi teknősök és emlősök példányait egyedileg számozott, nem módosítható 

mikrochip transzponderrel kell megjelölni. 

A bejelentésköteles, 10 cm páncélhosszt meg nem haladó méretű teknősök a mikrochipes 

jelöléstől eltérően a természetvédelmi hatóság által készített fotódokumentációval is 

jelölhetők. A fotós bizonylatot (a példányról készült újabb fotó elkészítésével) legalább hat 

hónaponként érvényesíteni szükséges. A fotózás helyét és idejét a természetvédelmi 

hatóság határozza meg az ügyféllel történt egyeztetést követően.  

A fent ismertetett jelölési módtól eltérni csak az illetékes természetvédelmi hatóság vagy 

az igazgatási hatóság írásos engedélyével szabad. 

 
Ügyintézési határidő: 

A Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 21 nap, melybe a Ket. 33. § (3) bekezdése szerinti eljárási 

cselekmények ideje nem számít bele. 

 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 
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Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 
GY.I.K.: - 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Washingtoni-egyezmény, CITES rendelet, EU Bizottság 1320/2014/EU rendelete.  

 
Ügytípus megnevezése: Digitális tachográf kártyák kiadása (gépjárművezetői, 
üzembentartói, műhely, ellenőri) 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 
 
Jogosultak köre: 
Magánszemélyek, vállalkozások 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Az ügyfélfogadás helyén érhető el 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Gépjárművezetői: 
személyi igazolvány, jogosítvány, lakcímkártya, az előző gépjárművezetői kártya 
Üzembentartói: 
Cégkivonat, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum. 
személyi igazolvány, lakcímkártya, az előző üzembentartói kártya 
Műhely: 
Cégkivonat, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum. 
Műhely engedély 
Munkaszerződés 
Személyi igazolvány, lakcímkártya, az előző műhely kártya 
Ellenőri: 
A szervezetre vonatkozó dokumentum 
Ellenőrzés végzésére felhatalmazó dokumentum 
Személyi igazolvány, lakcímkártya, az előző ellenőri kártya 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
gépjárművezetői, üzembentartói, műhely: 7 700 Ft 
ellenőri: 3 500 Ft 
 
Ügy rövid leírása: 

A digitális menetíró készülékkel felszerelt járművet vezető személynek és az üzemeltetésben, 

ellenőrzésben részt vevőknek a tevékenységhez illeszkedő kártyával kell rendelkezni. 

 
Ügyintézési határidő: 
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21 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Fellebbezés 
 
GY.I.K.: 
Nincs 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a menetíró készülékről 

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

 

Ügytípus megnevezése: Eredetiség vizsgáló szervezetekkel hatósági szerződés 

megkötése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

Járművek eredetiség ellenőrzésével foglalkozó vállalkozások 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Cégkivonat, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum. 

Személyi tárgyi feltételek meglétének igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Általános eljárási illeték 3.000 Ft 

 

Ügy rövid leírása: 

Eredetiség vizsgáló szervezetekkel a közreműködői megállapodások megkötése, valamint 

ezen szervezetek nyilvántartása 

 

Ügyintézési határidő: 
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21 nap 

 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

301/2009. (XII.22.) Kormányrendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes 

szabályairól  

1990. évi XCIII. Törvény az illetékekről; 

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

 

Ügytípus megnevezése: Jármű honosítási eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

A jármű tulajdonosa 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, előzetes időpont egyeztetés szükséges 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Külföldi járműokmány (forgalmi engedély). 

A származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzés 

meglétét és annak érvényességét igazoló okmány. 

Származást igazoló okmányok. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Díja: 8 000 Ft 
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Ügy rövid leírása: 

A használtan valamely Európai Uniós országban, vagy az Európai Gazdasági Térséghez 

csatlakozott tagállamban vásárolt jármű hazai (Magyarországon történő) forgalomba 

helyezéséhez szükséges hatósági eljárás. 

A járműhonosítási eljárás feltétele, hogy a jármű tulajdonosa rendelkezzen a származási 

ország illetékes hatósága által kiadott okmányokkal (eredeti vagy a kibocsátó hatóság által 

hitelesített másolattal), amelyek igazolják: 

 a jármű tulajdonjogát (beleértve az üzembentartás jogát is), valamint 

 a forgalomban való részvétel jogosultságát (ideértve a származási országban alkalmazott 

közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszer szerinti okmányokat és azok 

érvényességét is). 

Az okmányokat a járművel együtt a hatósági vizsgáló állomáson kell bemutatnia. A hatósági 

folyamat eredményeként kapott műszaki adatlappal váltható ki magyar forgalmi rendszám és 

forgalmi engedély. 

 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  

6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;  

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi 

felülvizsgálatának szabályairól; 

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 

tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; 

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

 

Ügytípus megnevezése: Járműbontókkal hatósági szerződés megkötése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

Hulladékká vált járművek bontásával foglalkozó vállalkozások 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Cégkivonat, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum. 

Környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladék kezelési engedély. 

Személyi tárgyi feltételek meglétének igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

A regisztrált bontó-hulladékkezelő tevékenység közlekedési hatósági engedélyezésének díja: 

175 900 Ft 

 

Ügy rövid leírása: 

A járműbontókkal a közreműködői megállapodások megkötése, valamint járműbontók, mint 

gépjármű-fenntartó szervezetek nyilvántartása 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

369/2014. (XII.30.) korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről; 

1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi 

feltételeiről; 

64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet a közúti járművek bontásának feltételeiről; 
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91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 

tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról, 

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

 

Ügytípus megnevezése: Járművek átalakításának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

A jármű tulajdonosa. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Forgalmi engedély. 

A járműtervezés műszaki szakterületen bejegyzett szakértő, vagy gépész-, közlekedési 

mérnök, üzemmérnök által készített 2 példányos műszaki dokumentáció. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Díja: 11.800,- Ft 

 

Ügy rövid leírása: 

A Magyarországon forgalomba helyezett gépjármű, mezőgazdasági vontató és ezek 

pótkocsijának átalakításához, megváltoztatásához előzetes engedély szükséges. Az ilyen 

irányú kérelemhez a tulajdonosnak csatolni kell az elbíráláshoz szükséges műszaki 

dokumentációt, amelynek a megváltoztatásra kerülő egységek, paraméterek leírását 

alátámasztó számításokat is kell tartalmaznia. Az engedélyben az eljáró hatóság feltételeket 

határozhat meg. A közlekedési hatóság az előírt feltételek teljesítését a forgalmi engedélyben 

az engedély záradékolásával igazolja. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 
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Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  

6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;  

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 

tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a 

gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; 

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

 

Ügytípus megnevezése: Járművek egyedi forgalomba helyezési engedélyének kiadása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

A jármű tulajdonosa 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, előzetes időpont egyeztetés szükséges 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Külföldi járműokmányok (forgalmi engedély, COC okmány, stb.) 

Vámokmány (harmadik országból származó jármű esetében).   

Származást igazoló okmányok. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Díja: 22 800 Ft 

 

Ügy rövid leírása: 
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Az eljárás az egyedileg – többnyire nem kereskedelmi forgalomban – vásárolt, ill. a használtan 

valamely Európai Uniós országban, vagy az Európai Gazdasági Térséghez csatlakozott 

tagállamban vásárolt, műszaki érvényesség nélküli járművek forgalomba helyezését megelőző 

hatósági folyamat. 

Ezen csoportba tartozó járművek legtöbbször egyedi kis sorozatú gyártások eredményeként 

kerül előállításra, ezeket többnyire közvetlenül a gyártótól vásárolhatjuk, de kereskedelmi 

forgalomban is előfordulhatnak. Az eljárás során az új tulajdonosnak kell megszereznie a 

járműhöz a forgalomba helyezési engedélyt és a műszaki érvényességet igazoló műszaki 

adatlapot, mely a forgalmi engedély és rendszám kiváltásához feltétlenül szükséges. A 

forgalomba helyezési engedély megszerzése, valamint a műszaki érvényesség megszerzése 

két külön eljárási cselekmény, mely kérésre összevontan is elvégeztethető. Ilyen esetben a 

tulajdonosnak fel kell keresnie a hatósági vizsgáló állomások valamelyikét, ahol az eljárás a 

jármű bemutatásával egyidejűleg kerül lebonyolításra. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  

6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;  

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi 

felülvizsgálatának szabályairól; 

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 

tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; 

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

 

Ügytípus megnevezése: Járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki 

vizsgálata 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
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7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

Közreműködő vizsgálóállomások nyitvatartási időben 

 

Jogosultak köre: 

A jármű tulajdonosa, üzembentartója 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, előzetes időpont egyeztetés szükséges 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A jármű származását, adatait és a jogszerű birtoklását igazoló okmányok. (forgalmi engedély, 

adásvételi szerződés, számla, vámokmány, jármű kísérőlap, COC bizonylat vagy megfelelőségi 

nyilatkozat). 

Időszakos műszaki vizsgálatnál kötelező felelősségbiztosítás meglétének igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Díjrendelet szerint 

 

Ügy rövid leírása: 

A közlekedési hatóság a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, lassú jármű, valamint ezek 

pótkocsija forgalmi engedélyének időbeli hatályát az időszakos vizsgálatot követően 

hosszabbítja meg. 

Az időszakos vizsgálaton az üzemeltetési, műszaki feltételek megtartását, továbbá a 

közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a 

közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön feltételek 

teljesítését ellenőrzi a hatóság.  

A hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomások a hatósági szerződésben 

meghatározott járműkategóriák időszakos műszaki vizsgálatára jogosultak. 

Az időszakos műszaki vizsgálattal egy eljárásban elvégezhető minősítő vizsgálatok: 

 muzeális jármű vizsgálata  

 veszélyes áruszállító (ADR) jármű vizsgálata  

 nemzetközi autóbusz vizsgálata  

 taxi, személyszállító nem taxi vizsgálata  

 oktató jármű vizsgálata  

 mozgássérült segédberendezéssel szerelt jármű vizsgálata  

 nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány kiadása  

 közlekedésbiztonsági igazolás (CEMT) kiadása  

 közforgalmú személyszállításra vonatkozó minősítés  

 emelt sebességű autóbusz vizsgálata  

 benzin-gáz (kettős) üzemű gépkocsik vizsgálata  

 megkülönböztető hangjelzéssel ellátott jármű vizsgálata 
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Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  

6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;  

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi 

felülvizsgálatának szabályairól; 

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 

tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; 

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

 

Ügytípus megnevezése: Járművek összeépítésének engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

A jármű leendő tulajdonosa. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A járműtervezés műszaki szakterületen bejegyzett szakértő, vagy gépész-, közlekedési 
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mérnök, üzemmérnök által készített 2 példányos műszaki dokumentáció. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Díja: 11.800,- Ft 

 

Ügy rövid leírása: 

Egyedi jármű összeépítéséhez előzetes engedély szükséges. Az ilyen irányú kérelemhez a 

tulajdonosnak csatolni kell az elbíráláshoz szükséges műszaki dokumentációt, amelynek az 

összeépítésre kerülő egységek, paraméterek leírását alátámasztó számításokat is kell 

tartalmaznia. Az engedélyben az eljáró hatóság feltételeket határozhat meg. A közlekedési 

hatóság az előírt feltételek teljesítését a forgalmi engedélyben az engedély záradékolásával 

igazolja. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  

6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;  

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 

tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a 

gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; 

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

 

Ügytípus megnevezése: Járművekkel kapcsolatos igazolások kiadása a nyilvántartás 

alapján vagy adatváltozás bejegyzéséhez 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 
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A jármű tulajdonosa. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Forgalmi engedély. 

Szükség esetén a beépített alkatrész származását, megfelelőségét igazoló dokumentum. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

A közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása 

a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján: 1.190,- Ft. 

Műszaki adatlap pótlása: 580,- Ft. 

 

Ügy rövid leírása: 

Az Ügyfél kérelmére a közlekedési hatóság a közúti járműről a nyilvántartásában 

rendelkezésére álló adatok, illetve szemle alapján adatot igazol. 

Például: 

 a közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás 

kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján, 

 a nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati 

Bizonyítvány”, illetőleg igazolólap kiadása, pótlása, 

 típusazonos motorcsere, 

 színváltozás. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  

6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;  
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77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi 

felülvizsgálatának szabályairól; 

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 

tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a 

gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; 

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

 

Ügytípus megnevezése: Közlekedési balesettel érintett jármű biztosító által 

kezdeményezett vizsgálata 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

Biztosító, a jármű üzembentartója, tulajdonosa. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Biztosító értesítése. 

A jármű üzembentartójának nyilatkozata, hogy a járművet nem kívánja megjavítani. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

A hatóság vizsgálóállomásán végzett műszaki megvizsgálás esetén: 8.200,- Ft. 

Egyéb gépjárműfenntartó szervezet telephelyén végzett vizsgálat esetén: 13.600,- Ft. 

 

Ügy rövid leírása: 

A közlekedési hatóság a sérült jármű műszaki vizsgálata alapján dönt, hogy a jármű a közúti 

forgalomban való részvételre műszakilag alkalmas vagy sem, és erről határozatot hoz. 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény rendelkezése szerint, a biztosító által 

küldött értesítés alapján a jármű műszaki vizsgálatának helyszíneként a jármű üzemben tartója 

által a kárfelvételi eljárás során adott nyilatkozatban megjelölt vizsgáló állomást, vagy ennek 

hiányában egyéb, az üzembentartó lakóhelyétől (székhelyétől) közúton 50 km távolságon belüli 

vizsgáló állomást jelöl ki. A jármű üzembentartójának kérelmére a jármű műszaki vizsgálatára 

kijelölhető – vizsgáló állomásnak nem minősülő – egyéb gépjármű fenntartó szervezet 
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telephelye is, amennyiben a jármű a sérülése miatt üzemképtelen vagy a közúti forgalomban 

való részvételre műszakilag alkalmatlan, és a megjelölt helyszínen rendelkezésre állnak a 

rendelet szerinti vizsgálathoz szükséges eszközök. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  

6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;  

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi 

felülvizsgálatának szabályairól; 

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 

tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; 

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

 

Ügytípus megnevezése: M1, N1 kategóriába tartozó gépkocsik regisztrációs adójának 

megállapításával kapcsolatos eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

A 8703 VTSZ alá sorolt járművek üzembentartói, tulajdonosai. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
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Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A jármű származását, adatait és a jogszerű birtoklását igazoló okmányok. (forgalmi engedély, 

adásvételi szerződés, számla, COC bizonylat, vámokmány, jármű kísérőlap, megfelelőségi 

nyilatkozat). 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Nincs külön költsége, a műszaki vizsgáztatással egy eljárásban kerül megállapításra. 

 

Ügy rövid leírása: 

A műszakilag alkalmasnak minősített jármű forgalomba helyezése előtti műszaki vizsgálatkor 

kerül sor a regisztrációs adóról szóló törvényben meghatározott adófizetési kötelezettség 

alapjául szolgáló vámtarifaszám megállapítására. 

A törvény értelmében adófizetési kötelezettség keletkezik minden 8703 vámtarifaszám alá 

besorolt jármű forgalomba helyezésekor a törvényben meghatározott mértékben. A vizsgálat 

során a hatóság a jármű külső, belső jegyei alapján dönt a regisztrációs adóról, valamint a 

vámtarifa törvény előírásainak megfelelően a jármű vámtarifa besorolásáról. A döntést 

vizsgálat végén kiadott műszaki adatlap tartalmazza, mely egyben az eljáró hatóság 

határozatának is minősül. A regisztrációs adót a jármű forgalomba helyezését (forgalmi 

rendszám és engedély kiváltását) megelőzően kell megfizetni. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

2003. évi CX. tv. a regisztrációs adóról; 

1991. évi LXXXII. Tv. a gépjármű adóról; 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  

6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;  

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 

tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a 

gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. 
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Ügytípus megnevezése: Menetíró műhely engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

A tevékenységet végző vállalkozások 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Cégkivonat, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum. 

köztartozásmentesség igazolása (köztartozásmentes adózói adatbázis) 

személyi és tárgyi feltételek igzolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Engedély díja telephelyenként: 175 900 Ft 

 

Ügy rövid leírása: 

A menetíró készülékek szerelését (kalibrálás és javítás) engedéllyel rendelkező műhely és 

szerelő végezheti. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a menetíró készülékről 
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2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. 

 

Ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozott személy által is vezethető segédmotoros 

kerékpár, motorkerékpár és személygépkocsi tekintetében, a járműnek a 

mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakítása érdekében történő eltérés 

engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

Az elsőfokú és másodfokú szakértői bizottságok döntése szerinti járművezető jelöltek és 

járművezetők. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Háziorvosi vélemény. 

Orvosi leletek. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az orvosszakértői eljárásnak van díja, ezen belül a közlekedési hatósági eljárás díjmentes. 

 

Ügy rövid leírása: 

A közúti járművezetők egészségi alkalmassága vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy 

a közúti járművezető-jelöltnek, illetőleg a közúti járművezetőnek nincs-e olyan betegsége, testi 

vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésre 

egészségi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá azoknak a feltételeknek, illetőleg 

korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség, testi vagy 

érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén is vezethet közúti járművet. 

A közúti járművezető-jelölt - a közúti járművezetők képzéséről szóló külön jogszabályban 

meghatározott időpontban - előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, a külön 

jogszabályban meghatározott járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkező személy pedig az 

e rendeletben meghatározott időszakos, illetőleg soron kívüli egészségi alkalmassági 

vizsgálaton köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult orvosnál 

megjelenni és magát a szükséges orvosi vizsgálatnak alávetni. 
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Az előzetes és az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot az e célra szervezett szakértői 

bizottság végzi akkor, ha 

 a közúti járművezető-jelöltnél, illetőleg a közúti járművezetőnél a közúti járművezetéshez 

művégtag használata szükséges;  

 a közúti járművezető-jelölt vagy a közúti járművezető csak meghatározott típusú vagy a 

számára szükséges módon átalakított, illetőleg segédberendezéssel ellátott közúti járművel 

lehet alkalmas közúti járművezetésre.  

Az első fokú szakértői bizottság a közlekedési hatóság részéről közúti jármű műszaki 

szakértővel egészül ki. 

A szakértői bizottságok közúti jármű műszaki szakértő tagjait a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium jelöli ki. A bizottságok nem orvos tagjai az érdekelt általános, illetőleg szakorvosi 

vizsgálatánál nincsenek jelen, azonban a közúti járműnek a vizsgált személy testi 

fogyatékosságához igazodó átalakítása vizsgálatában és megállapításában részt vesznek. 

A szakértői bizottság a járművezetésre jogosító okmányhoz csatolandó mellékletben közli a 

közúti járművezetés műszaki feltételeit. Ebben előírja a vezethető közúti járműbe beépítendő 

segédberendezéseket, illetve a közúti jármű szükséges átalakítását. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  

6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;  

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról;  

13/1992. (VI.26.) NM. rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 

megállapításáról; 

284/1997. (XII.23.) korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról 

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

 

Ügytípus megnevezése: Műszaki, környezetvédelmi felülvizsgáló szervezetekkel 

hatósági szerződés megkötése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
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Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

Közúti járművek műszaki, környezetvédelmi felülvizsgálatával foglalkozó vállalkozások 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Cégkivonat, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum. 

Személyi tárgyi feltételek meglétének igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Műszaki vizsgáló állomás engedélyezése: 171.200 Ft. 

Környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezése: 85.700 Ft 

 

Ügy rövid leírása: 

Műszaki, környezetvédelmi felülvizsgáló szervezetekkel a közreműködői megállapodások 

megkötése, valamint ezen szervezetek, mint gépjármű-fenntartó szervezetek nyilvántartása 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

302/2009. (XII.22.) Kormányrendelet a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási 

szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról; 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
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6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;  

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi 

felülvizsgálatának szabályairól; 

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 

tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról;91/2004. (VI. 29.) 

GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, 

környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról, 

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

 

Ügytípus megnevezése: Saját számlás áru- és személyszállító igazolványok kiadása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

Teherjárművel vagy autóbusszal saját számlás szállítást végző szervezetek, vállalkozások 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem szükséges, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Cégkivonat, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum. 

Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás).  

Nyilatkozat a végzett tevékenységgel kapcsolatban. 

Jármű tárolóhely igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Áruszállítási igazolvány: Általános eljárási illeték (3 000 Ft) illetékbélyegben leróva  

Személyszállító igazolvány: 4.700,- Ft 

Nemzetközi személyszállító igazolvány: 4.800,- Ft  

 

Ügy rövid leírása: 

A 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival vagy 

tehergépkocsiból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel saját számlás közúti áruszállítás 
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végző szervezetek, vállalkozások a saját számlás közúti áruszállítást az üzemeltető székhelye 

szerinti közlekedési hatóság által e célra kiadott igazolvánnyal végezhetik. 

Az autóbusszal saját számlás személyszállítást végző szervezetek, vállalkozások a szállítást 

az üzemeltető székhelye szerinti közlekedési hatóság által e célra kiadott igazolvánnyal 

végezhetik. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját 

számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját 

számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról; 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 1073/2009/EK RENDELETE az 

autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól 

és az 561/2006/EK rendelet módosításáról; 

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

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási 

tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól 

 

Ügytípus megnevezése: Személytaxi diszpécserszolgálat engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

A tevékenységet végző szervezetek, vállalkozások. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Cégkivonat (tevékenység bejegyezve), egyéni vállalkozó nyilvántarásba vételét igazoló 

dokumentum.  

Megfelelő pénzügyi helyzet igazolása (köztartozásmentes adózói adatbázis).  

Kaució: fedezetigazolás, letét.    

Szakmai alkalmasság, jó hírnév igazolása (erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, munkaszerződés, 

szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány). 

Szerződött partnerekre vonatkozó dokumentum. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Engedély kiadása: 16.200 Ft, módosítás: 3.400 Ft. 

 

Ügy rövid leírása: 

Önálló diszpécserszolgálat a közlekedési hatóság engedélyével végezheti a tevékenységet. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 

személyszállításról 

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

9/2000. (X.30.) KöViM rendelet a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások 

engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról. 

 

Ügytípus megnevezése: Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító 

járművezetői igazolvány kiadása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 
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Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

Magánszemély járművezető 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

102 orvosi érvényességű vezetői engedély,  

gépkocsivezetői szakvizsga,  

II. alkalmassági fokú pályaalkalmassági minősítés (PAVII),  

2 fénykép 

betöltött 21. életév 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Igazolvány kiadása: 1.118,- Ft 

 

Ügy rövid leírása: 

A járművezető a közlekedési hatóság engedélyével végezheti a tevékenységet. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 

személyszállításról 

9/2000. (X.30.) KöViM rendelet a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások 

engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról. 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. 
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Ügytípus megnevezése: Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító 

szolgáltatás engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ügyfélfogadási időben 

 

Jogosultak köre: 

A tevékenységet végző szervezetek, vállalkozások. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az ügyfélfogadás helyén érhető el 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nem érhető el, ügyintézés érkezési sorrendben 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Cégkivonat (tevékenység bejegyezve), egyéni vállalkozó nyilvántarásba vételét igazoló 

dokumentum.  

Megfelelő pénzügyi helyzet igazolása (köztartozásmentes adózói adatbázis).  

Kaució: fedezetigazolás, letét.    

Szakmai alkalmasság, jó hírnév igazolása (erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, munkaszerződés, 

szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány). 

Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás). 

Közterület-használati engedély vagy a szállítás jogcímére vonatkozó dokumentum. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Engedély kiadása: 5.591,- Ft, jármű kivonat 3.400,- Ft. 

 

Ügy rövid leírása: 

A vállalkozás a közlekedési hatóság engedélyével végezheti a tevékenységet. 

Engedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél igazolt 

 a személyes megbízhatóság, 

 a szakmai alkalmasság, 

 a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség, 

 amely olyan személygépkocsival rendelkezik, amelyet a közlekedési hatóság – külön 

jogszabály alapján – a szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített, és ezt igazolólappal 

tanúsítja. 

 Taxi engedély esetén – amennyiben az önkormányzat szabályozta – közterület használati 

engedély szükséges. 

 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetén a tevékenység jogcímét igazolni kell. 
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A vállalkozás engedélyt kap, a járművek rendszámra szóló engedélykivonatot.  

A személygépkocsis személyszállító engedély taxi gépkocsira nem adható ki és az 

személytaxi-szolgáltatás végzésére nem jogosít.  

Közúti közlekedési szolgáltatás csak abban az esetben kezdhető meg, ha a szolgáltatást végző 

a tevékenységre az engedélyt megszerezte, továbbá a taxi tevékenységhez használt, 

engedélyezett járművet a jogszabályban meghatározott színű hatósági jelzéssel (a 

továbbiakban: különleges rendszámtábla) látták el. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Fellebbezés 

 

GY.I.K.: 

Nincs 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 

személyszállításról 

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

9/2000. (X.30.) KöViM rendelet a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások 

engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról. 
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MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI 
FŐOSZTÁLY 

ÚTÜGYI OSZTÁLY 

 
 Járművezető vizsgáztatási és utánképzési szakterület ügytípusai: 

 
Ügytípus megnevezése: Járművezető jelöltek vizsgáztatása: 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
A jelentkezési lapot a képzőszervnek a vizsgázó általi aláírással ellátva papír formában 
valamint annak adataival megegyező elektronikus formában – a beírt adatok alapján a 
kinyomtatható, pdf formátumú jelentkezési lap előállítására alkalmas – Ügyfélkapun keresztül 
kell a közlekedési hatóság részére átadni legkésőbb az első vizsgára jelentésig.  
A jelentkezési lap az elektronikus és papír alapú formátumban együttesen beküldve érvényes. 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
Jogosultak köre: 
Járművezető vizsgára jelentkezők. 
Meghatározott utánképzési programokon résztvevő vizsgára kötelezettek. 

 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelentkezési lap kategóriás képzéshez: A jelentkezési lap a bizonylati albumban szereplő 
nyomtatvány vagy elektronikus űrlap, amely a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához 
szükséges adatokat tartalmazza. A jelentkezési lap a közlekedési hatóság által meghatározott 
tartalmú és szerkesztésű nyomtatvány. A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a 
tanuló tölti ki. Képzőszervek és tanulók által egyaránt elérhető Ügyfélkapu: 
https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/ 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 

 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelentkezési lap kitöltő felület kategóriás képzéshez:  

https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/kepzoszerv/jellap/urlap   
Jelentkezési lap kitöltő felület pályaalkalmassági vizsgálathoz:  

https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap  
 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Az elméleti és gyakorlati vizsga megkezdéséhez szükséges: 

 Személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány)  

Személyi igazolvány hiányában el kell fogadni: 

https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/
http://www.nkh.gov.hu/
http://www.nkh.gov.hu/
https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/kepzoszerv/jellap/urlap
https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap
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 a diákigazolványt (14. életév betöltéséig),  

 útlevelet,  

 kártyaformátumú tartózkodási engedélyt vagy  

 a kártyaformátumú vezetői engedélyt.  

Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a 
személyazonosság igazolására nem használható. 
Abban az esetben, ha a vizsgázó olyan kategóriában tesz vizsgát, amelyhez előfeltételként 
valamely kategória van előírva, úgy be kell mutatnia az előfeltételként előírt kategóriára 
vonatkozó érvényes vezetői engedélyét, vagy ennek hiányában, egy évig el kell fogadni a 
feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolást. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM 
rendelet mellékletében foglaltak alapján. 

 
Ügy rövid leírása: 
A közúti járművezetők vizsgáztatásával kapcsolatos hatósági feladatokat a Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály látja el. 
A Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály 
feladata a járművezető-jelöltek és a vizsgaköteles utánképzési programokon résztvevők 
elméleti és gyakorlati vizsgáztatása. 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (1a) bekezdése alapján legfeljebb nyolc nap. 

 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az elsőfokú közigazgatási döntést hozó 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7630 Pécs, Hengermalom 
u.2.), – de a másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (7623 Pécs, József Attila 
utca 10.) címzetten – lehet előterjeszteni 2, azaz kettő eredeti példányban. 

 
GY.I.K.: 
Mikor és milyen módon kell az alapfokú iskolai végzettséget igazolni? 
A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében, a 
tanuló az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, ezt követően 
az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési 
hatóság részére. 
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem igazolta, annak 
teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható 
ki. 
 
Az alapfokú iskolai végzettség igazolható: 
Személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori 
címmel, 
Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány  

 eredeti példányával,  

 a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával 

Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a 
hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában 
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szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy 
külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által 
hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági 
igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási 
intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott 
bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét 
előfeltételezi. 

 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM 
rendelet 

 
Ügytípus megnevezése: Járművezetői tanfolyami vizsgatárgy vizsgakötelezettsége alóli 
mentesítés 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló okirat 
iskolavezető által igazolt fénymásolatának jelentkezési laphoz való csatolásával történik. 
A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az 
okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes 
vizsgára jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az 
okmányiroda határozatát. 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 

 
Jogosultak köre: 
Járművezetői tanfolyamra jelentkezők. 

 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
A jelentkezési lap a bizonylati albumban szereplő nyomtatvány vagy elektronikus űrlap, amely 
a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adatokat tartalmazza. A jelentkezési lap a 
közlekedési hatóság által meghatározott tartalmú és szerkesztésű nyomtatvány. A jelentkezési 
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lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki. Képzőszervek és tanulók által egyaránt 
elérhető Ügyfélkapu: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/ 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelentkezési lap kitöltő felület: 
 https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/kepzoszerv/jellap/urlap  
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
A mentesítési kérelmek elbírálásához szükséges okirat(ok) iskolavezető által hitelesített 
fénymásolatának jelentkezési laphoz csatolva. 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
-------- 

 
Ügy rövid leírása: 
A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az 
iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával 
történik.  
A vizsga alóli felmentést a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya, mint közlekedési hatóság a 
jelentkezési lapon tett bejegyzéssel egyidejűleg végzésben engedélyezi. 

 
Ügyintézési határidő: 
A Jelentkezési lap – közlekedési hatóság által történő – érkeztetését követően a Ket. 33. § (1) 
bekezdése alapján huszonegy nap. 

 
Jogorvoslati lehetőség: 
A végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.  
 
GY.I.K.: 
Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító 
Igazolás megszerzése alól lehet e korábban megszerzett vezetői engedély alapján mentesülni? 
A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - 
a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás megszerzésének kötelezettsége alól 
mentesülnek a külön jogszabály alapján: 

- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 

- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, 

- védőnői, 

- dietetikusi, 

- mentőtiszti, 

- gyógytornász, 

- egészségügyi szakoktatói, 

- diplomás ápolói 

oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint 
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és 

- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, 

továbbá minden olyan vizsgázó, aki 
- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy 

„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; 

- 1984. január 1-je után: 

https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/
http://www.nkh.gov.hu/
http://www.nkh.gov.hu/
https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/kepzoszerv/jellap/urlap
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bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, 
„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, 
„Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti 
járművezetői jogosultságot 
szerzett. 
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
 
Ügytípus megnevezése: Járművezetői vizsga megtartásának megtiltása, 
érvénytelenítése, illetve a vizsga felfüggesztése 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Rendkívüli eseményről és a tett intézkedésről – a vizsgabiztos által – felvett jegyzőkönyv, vagy 
jelentés. 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
Jogosultak köre: 
Járművezetői vizsgára jelentkezők 
Járművezető szakoktatók 

 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 

 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
-------- 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
A Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály által 
biztosított rendkívüli eseményről és a tett intézkedésről – a vizsgabiztos által – felvett 
jegyzőkönyv, vagy jelentés, melyek igénybevételére okot adó esemény, vagy körülmény kerül 
rögzítésre. 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
-------- 

http://www.nkh.gov.hu/
http://www.nkh.gov.hu/
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Ügy rövid leírása: 
Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem 
biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető.  
Ebben az esetben, vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése esetén a vizsgabiztos köteles 
a vizsgát felfüggeszteni. A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki 
személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy 
azt megkísérelte. A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, a rutin- vagy a 
forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, a vizsgabiztost 
döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett, 
vagy az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg 
nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ. A 
közlekedési hatóság az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra 
eltilthatja.  
A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a közlekedési hatóság a vizsgától 
legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta. A 
vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét 
megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a 
közlekedési hatóság a szakoktatót – legfeljebb hat hónapi időtartamra – a szakoktatói 
tevékenységtől eltilthatja.  
Bármely vizsgán a vizsgával kapcsolatos rendkívüli eseményről és a tett intézkedésről a 
vizsgabiztos jegyzőkönyvet készít, és az esemény súlyától függően a vizsgázó vizsgáját vagy 
az egész vizsgát felfüggeszti. 
A közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság 
félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában 
vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le.  
Amennyiben a vizsgaigazolást a közlekedési hatóság már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről 
szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti okmányirodának is meg kell küldeni. 

 
Ügyintézési határidő: 
Járművezetői elméleti és gyakorlati vizsga megkezdése előtt, illetve során. Közigazgatási 
hatósági eljárás megindítása esetén a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján huszonegy nap. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az elsőfokú közigazgatási döntést hozó 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7630 Pécs, Hengermalom 
u.2.), – de a másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (7623 Pécs, József Attila 
utca 10.) címzetten – lehet előterjeszteni 2, azaz kettő eredeti példányban. 
GY.I.K.: 
Mi minősül rendkívüli eseménynek? 
Minden olyan zavaró körülmény, amely a vizsgáztatás megszokott menetét megzavarja, 
előírásszerű lefolytatását gátolja, vagy a vizsgázó teljesítményének objektív megítélését 
akadályozza rendkívüli eseménynek minősül. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény, 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
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Ügytípus megnevezése: Járművezetői vizsga megtartásának megtiltása, 
érvénytelenítése, illetve a vizsga felfüggesztése 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Rendkívüli eseményről és a tett intézkedésről – a vizsgabiztos által – felvett jegyzőkönyv, vagy 
jelentés. 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
Jogosultak köre: 
Járművezetői vizsgára jelentkezők 
Járművezető szakoktatók 

 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 

 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
-------- 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
A Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály által 
biztosított rendkívüli eseményről és a tett intézkedésről – a vizsgabiztos által – felvett 
jegyzőkönyv, vagy jelentés, melyek igénybevételére okot adó esemény, vagy körülmény kerül 
rögzítésre. 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
-------- 
Ügy rövid leírása: 
Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem 
biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető.  
Ebben az esetben, vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése esetén a vizsgabiztos köteles 
a vizsgát felfüggeszteni. A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki 
személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy 
azt megkísérelte. A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, a rutin- vagy a 
forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, a vizsgabiztost 
döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett, 
vagy az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg 
nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ. A 
közlekedési hatóság az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra 
eltilthatja.  
A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a közlekedési hatóság a vizsgától 
legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta. A 
vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét 
megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a 
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közlekedési hatóság a szakoktatót – legfeljebb hat hónapi időtartamra – a szakoktatói 
tevékenységtől eltilthatja.  
Bármely vizsgán a vizsgával kapcsolatos rendkívüli eseményről és a tett intézkedésről a 
vizsgabiztos jegyzőkönyvet készít, és az esemény súlyától függően a vizsgázó vizsgáját vagy 
az egész vizsgát felfüggeszti. 
A közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság 
félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában 
vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le.  
Amennyiben a vizsgaigazolást a közlekedési hatóság már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről 
szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti okmányirodának is meg kell küldeni. 

 
Ügyintézési határidő: 
Járművezetői elméleti és gyakorlati vizsga megkezdése előtt, illetve során. Közigazgatási 
hatósági eljárás megindítása esetén a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján huszonegy nap. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az elsőfokú közigazgatási döntést hozó 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7630 Pécs, Hengermalom 
u.2.), – de a másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (7623 Pécs, József Attila 
utca 10.) címzetten – lehet előterjeszteni 2, azaz kettő eredeti példányban. 
GY.I.K.: 
Mi minősül rendkívüli eseménynek? 
Minden olyan zavaró körülmény, amely a vizsgáztatás megszokott menetét megzavarja, 
előírásszerű lefolytatását gátolja, vagy a vizsgázó teljesítményének objektív megítélését 
akadályozza rendkívüli eseménynek minősül. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény, 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 

 
Ügytípus megnevezése: Járművezető-képző szervek tevékenységének ellenőrzése, 
bírság kiszabása, képzési engedély felfüggesztése, vagy visszavonása, közúti 
járművezető-képzés engedélyezése: 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Képzőszervek tevékenységének ellenőrzése, bírság kiszabása: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 
Képzési engedélyének felfüggesztése, visszavonása, képzés engedélyezése: 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján –, 
országos illetékességgel, a miniszter jár el. 
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Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Ellenőrzési jegyzőkönyv, 
Ellenőrzést végző személy(ek) által személyesen, 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Járművezető-képzőszervek, 
Iskolavezetők, 
Szakoktatók. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
-------- 

 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez és vizsgáztatásához 
előírt dokumentumokról szóló bizonylati albumban szereplő kötelezően alkalmazandó 
dokumentumok. 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
-------- 

 
Ügy rövid leírása: 
A közúti járművezető-képzést, a szaktanfolyami képzést, továbbá a vizsgáztatást rendszeresen 
ellenőrizni kell, és el kell látni mindezek szakfelügyeletét. A szakfelügyelet és az ellenőrzés 
lehet előre bejelentett és soron kívüli. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzése, továbbképzése és vizsgáztatása, továbbá az iskolavezetői, a 
szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység ellenőrzése, szakfelügyelete során a közlekedési 
hatóság ellenőrzi a tevékenység végzéséhez előírt feltételek megtartását. A közlekedési 
hatóság a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott engedélyköteles 
tevékenységet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzőket 200 
000 Ft-ig terjedő bírság fizetésére kötelezheti.  
A bírság mellett a közlekedési hatóság a képző szerv tevékenységét - jogszabályban 
meghatározott esetekben - felfüggesztheti, illetve az engedélyt visszavonhatja.  
A közlekedési hatóság a képzési engedélyt visszavonja, ha a felfüggesztő határozatban 
meghatározott feltételeknek, az abban meghatározott időtartamon belül nem tesz eleget, 
továbbá visszavonhatja, ha a képző szervet a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági 
Versenyhivatal jogerős határozatával elmarasztalta. A képzési engedély visszavonása után az 
érintett képző szerv részére két évig újabb képzési engedély nem adható. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közúti járművezető-képzés és a szaktanfolyami képzés ellenőrzése során. Közigazgatási 
hatósági eljárás megindítása esetén a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján huszonegy nap. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 

http://www.nkh.gov.hu/
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A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az elsőfokú közigazgatási döntést hozó 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7630 Pécs, Hengermalom 
u.2.), – de a másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (7623 Pécs, József Attila 
utca 10.) címzetten – lehet előterjeszteni 2, azaz kettő eredeti példányban. 
GY.I.K.: 
Előfordulhat e az, hogy az ellenőrzést végző hatóság az ügyfélnek nem ad át  jegyzőkönyvet 
az ellenőrzésről? 
A hatóság a hatósági ellenőrzésről készített jegyzőkönyv egy példányát az ügyfélnek a 
helyszínen átadja, vagy azt az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon 
belül megküldi. 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény,  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet, 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. 
 
Ügytípus megnevezése: Kategóriamódosítási kérelmek: 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 

 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Ügyfél (tanuló) kategóriamódosítás iránt személyesen előterjesztett kérelme 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 

 
Jogosultak köre: 
Kategóriamódosítást kérelmező járművezetői vizsgára jelentkezők. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
-------- 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Kategóriamódosítás iránt előterjesztett kérelem. 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

http://www.nkh.gov.hu/
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-------- 
 
Ügy rövid leírása: 
Az első gyakorlati vizsgát megelőzően a tanuló kérelmére a jelentkezési lapon feltüntetett, 
eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriát a közlekedési hatóság módosítja, 
amennyiben a kérelmezett vezetői engedély kategória elméleti képzési és vizsgakövetelményei 
az eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriával azonosak.  
E tekintetben azokat a vezetői engedély kategóriákat kell azonosnak tekinteni, amelyeknek 

a) a kötelezően előírt elméleti óraszámai, 

b) az elméleti vizsga során számon kért vizsgatárgyak száma és megnevezése és 

c) az elméleti vizsgatárgyanként a kérdések száma 

megegyezik. 
A jelentkezési lapon feltüntetett megszerezni kívánt kategória módosítását az elméleti vizsga 
érvényességén belül az a tanuló is kérelmezheti, aki 2013. január 19-ét megelőzően az 
eredetileg megszerezni kívánt kategóriából gyakorlati vizsgát már tett, azonban a kategória 
megszerzéséhez szükséges teljes képzési- és vizsgakövetelményeket még nem teljesítette. 
Ebben az esetben a kérelmezőnek a módosított kategóriának megfelelő hátralévő, sikeresen 
még nem teljesített gyakorlati vizsgáit kell teljesítenie úgy, hogy a gyakorlati vizsgák 
tekintetében a 2013. január 19-e előtt meghatározott óraszámokat, vizsgatárgy-
megnevezéseket és kérdés-számokat kell figyelembe venni. 
 
Ügyintézési határidő: 
A kérelemnek a közlekedési hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 
huszonegy nap. 

 
Jogorvoslati lehetőség: 
Hatósági döntés nem születik. 
 
GY.I.K.: 
Az „A” kategóriás járműkezelési vizsga után van e lehetőség „A1” kategóriára történő 
módosításra? 
A járműkezelési vizsga gyakorlati vizsgának minősül ezért kategóriára módosításra nincs 
lehetőség. 
Az első gyakorlati vizsgát megelőzően a tanuló kérelmére a jelentkezési lapon feltüntetett, 
eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriát a közlekedési hatóság módosítja, 
amennyiben a kérelmezett vezetői engedély kategória elméleti képzési és vizsgakövetelményei 
az eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriával azonosak. 

 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény,  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet, 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet.  

 
Ügytípus megnevezése: Személyes adatok kezelése: 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
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Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 

 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
A jelentkezési lapot a képző szervnek (Autósiskola) a vizsgázó általi aláírással ellátva papír 
formában valamint annak adataival megegyező elektronikus formában – a beírt adatok alapján 
a kinyomtatható, pdf formátumú jelentkezési lap előállítására alkalmas – Ügyfélkapun keresztül 
kell a közlekedési hatóság részére átadni legkésőbb az első vizsgára jelentésig.  
A jelentkezési lap az elektronikus és papír alapú formátumban együttesen beküldve érvényes. 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Közlekedési Hatóság ügyfelei. 

 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
-------- 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Ügyfél által kitöltött és aláírt jelentkezési lap.  
Képzőszerv által – a tanuló és a gyakorlati képzést végző képző szerv adataival előzetesen – 
kitölt vezetési karton.  
Ügyfél személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye ha van.  
A mentesítési kérelmek elbírálásához szükséges okirat(ok) iskolavezető által hitelesített 
fénymásolata. 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
-------- 

 
Ügy rövid leírása: 
A területileg illetékes Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 
Útügyi Osztályán tett elméleti és gyakorlati vizsgák iratai, melyek személyes adatokat is 
tartalmaznak a vizsgát követően irattárba kerülnek. A személyes adatokat felhasználni 
kizárólag hatósági eljárás keretében lehet. A közlekedési hatóság az eljárása során, illetve az 
általa nyújtott szolgáltatás teljesítésekor jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás 
egyéb résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, 
születési helyének, anyja nevének és lakcímének kezelésére. 
A közlekedési hatóság gondoskodik arról, hogy a személyes adatok védelme biztosított legyen, 
csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt 
dokumentumokról szóló bizonylati album VI. cím (4) bekezdése alapján, a vizsgabiztos feladata 
gondoskodni arról, hogy a vizsgajegyzőkönyvön szereplő adatok ne juthassanak illetéktelen 
személy tudomására, ne kerüljön nyilvánosságra, továbbá az információs önrendelkezési jogról 
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és az információszabadságról szóló törvény 7. § (2) bekezdésének megfelelően köteles 
biztosítani a személyes adatok védelmét. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 33. § (1) bekezdése alapján huszonegy nap. 
 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
-------- 

 
GY.I.K.: 
-------- 

 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény, 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény. 

 
Ügytípus megnevezése: Szóban vagy tolmács közreműködésével történő vizsga: 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Ügyfél (tanuló) szóbeli vizsga tétele iránt személyesen előterjesztett kérelme 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2.  
 
Jogosultak köre: 
A magyar nyelvet nem beszélő, értő külföldi állampolgárságú vizsgázó ügyfelek, 
Az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és 
rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy 
szövegolvasási nehézséggel küzdő vizsgázó ügyfelek, 
Az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet 
használja – Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott – jelnyelvi tolmács 
közreműködésével. 

 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
-------- 
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Ügyfél által előterjesztett kérelem a szakértői vélemény csatolásával. 
Jelentkezési lap, melyen a magyar nyelvet nem beszélő ügyfélnek fel kell tüntetni, hogy milyen 
nyelven kíván vizsgázni.  
Végzés tolmács kirendelésére és költségek megelőlegezésére. 
Végzés tolmácsolási költségek viselésének megállapítására. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
A tolmácsolás során elszámolható költségek tekintetében a – közigazgatási hatósági 
eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának 
szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet 
módosításáról szóló – 42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadó. 
A közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 
szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 5.§ (2) bekezdése 
alapján, a kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget a kérelmező ügyfél előlegezi 
meg, illetve viseli. Az ügyfél az előleg összegét letétbe helyezi a hatóságnál. 
 
Ügy rövid leírása: 
A közúti járművezetők elméleti vizsgája – az alább írt a); b); c) pontban foglaltak, valamint a 
Trolibusz kategória kivételével – kizárólag számítógépes elméleti vizsga (a továbbiakban: 
SZEV) formájában bonyolítható le. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok 
alapján a közlekedési hatóság határozza meg.  
A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV- vizsgaanyagok közül a vizsgázó 
állampolgárságára tekintet nélkül választhat. 
A magyar nyelvet nem beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi 
állampolgárságú személy vizsgára jelentkezésekor nyilatkoztatni kell a jelentkezőt arról, hogy 
milyen nyelven kíván vizsgázni, és ezt a jelentkezési lapon is fel kell tüntetni. 
A magyar nyelvet nem beszélő vizsgázók szóbeli vizsgája az Országos Fordító- és 
Fordításhitelesítő Irodától kirendelt tolmács közreműködésével történik. Amennyiben az 
Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak 
ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmácsot a 
közlekedési hatóság rendeli ki.  
 
 
A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti 
vizsga helyett: 

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem 

áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács 

közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, 

b) az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és 

rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy 

szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, 

c) az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet 

használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében 

nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. 

 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 33. § (1) bekezdése alapján huszonegy nap. 
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Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az elsőfokú közigazgatási döntést hozó 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7630 Pécs, Hengermalom 
u.2.), – de a másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (7623 Pécs, József Attila 
utca 10.) címzetten – lehet előterjeszteni 2, azaz kettő eredeti példányban. 
 
GY.I.K.: 
Milyen idegen nyelven lehet számítógépes elméleti vizsgát tenni? 
Számítógépes elméleti vizsga angol, német és román nyelven tehető motoros, illetve „B” 
kategóriában.  

 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény,  
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet, 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet.  
A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi 
tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) 
IRM rendelet módosításáról szóló – 42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 

 
Ügytípus megnevezése: Tanuló áthelyezési kérelmek: 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
A befogadó képző szerv a képzési igazolást a tanulótól történő átvételtől számított 10 
munkanapon belül köteles átadni a működési területe szerint illetékes közlekedési hatóságnak, 
amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról. 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Járművezetői tanfolyamra jelentkező. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
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------- 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolás. 
  
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
------- 
 
Ügy rövid leírása: 
A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított – a Bizonylati album 
melléklete szerinti nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával. 
Az igazolást – a tanulói nyilatkozat és a befogadó képző szerv adatai kivételével – az elbocsátó 
képző szerv tölti ki. Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó 
képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni. 
Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes 
képviselőnek) kell aláírnia. A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó 
képző szerv részére átadja, mely képző szerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 
munkanapon belül azt átadni a működési területe szerint illetékes közlekedési hatóságnak, 
amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról.  
Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a jelentkezési 
lap más megyébe történő megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles 
elvégezni.  
A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül 
az iskolavezető köteles kiállítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez 
történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. 
 
Ügyintézési határidő: 
Nyilvántartások módosítását, illetve a jelentkezési lap más megyébe történő megküldését a 
közlekedési hatóság 10 napon belül köteles elvégezni 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Hatósági döntés nem születik.  
 
GY.I.K.: 
A képzőszerv visszatarthatja e a tanulót, abban az esetbe, ha a tanuló az esetlegesen fennálló 
tartozását még nem egyenlítette ki? 
A tanuló semmilyen okból nem tartható vissza! 
A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül 
az iskolavezető köteles kiállítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez 
történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. 
 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet, 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet.  
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt 
dokumentumokról szóló Bizonylati album 

 
 

Ügytípus megnevezése: Utánképzés feltáró foglalkozása, program kijelölése: 
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Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Az utánképzésre jelentkező ügyfél. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
------ 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 Ügyfél személyazonosító igazolványa (személyi igazolvány) 

 Utánképzésre kötelező határozat, amely rendelkezik a vezetői engedély visszavonásáról, 

leadásáról, vezetési jogosultság szüneteltetéséről, 

 A közlekedési esemény leírását (hely, idő, körülmény, közrehetás, stb.) tartalmazó 

szabálysértési határozat, vagy bírósági ítélet  

o Amennyiben több ilyen jogi aktus van, mindegyiket be kell mutatni, mivel az utánképzés a 

közlekedési eseményekhez kapcsolódik, így a közlekedési hatóság csak a bemutatott 

dokumentumok eseményeire vonatkozóan tud igazolást kiadni.  

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
A 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében foglaltak alapján: 
Az utánképzési foglalkozások díját – külön jogszabályban (84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet) 
meghatározott díjtétel szerint – hatálybalépésének napján érvényes díjak szerint kell 
alkalmazni. 
Az utánképzési foglalkozások - beleértve a feltáró programot és az esetleges vizsgát is - egy 
órájának díja: 

 elméleti jellegű (I., III-VII.) program esetében - a külön jogszabályban meghatározott - közúti 

járművezetői pótvizsgadíj ötszöröse; 

 gyakorlati (II.) program esetében a megfelelő járműkategóriára vonatkozó – külön 

jogszabályban meghatározott – tanóránkénti költségtérítés ötszöröse.  

Az utánképzés díja tartalmazza az esetleges vizsga, valamint az igazolás kiállításának díját is. 
A pótvizsga díja az azonos jellegű foglalkozás egy órájának díja. 
Az utánképzés díját a közlekedési hatóság számlájára, a feltárás eredményeként 
meghatározott programnak megfelelően, a foglalkozások megkezdése előtt kell befizetni. 
 
Ügy rövid leírása: 
Az utánképzésre kötelezett, a közlekedési hatóság bármelyik szervénél jelentkezhet 
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utánképzésre, ahol az utánképzés programjának egyéniesített meghatározása céljából feltáró 
foglalkozáson vesz részt. 
A feltáráson a biztonságos közlekedéshez szükséges elméleti közlekedési ismeretkek tesztre, 
gyakorlati vezetési próbára és az esemény(ek)hez kapcsolódóan a vezetési szokások, 
viselkedések megbszélésére kerül sor. 
A feltárás eredményei, valamint az esemény alapján a közlekedési hatóság megállapítja, az 
utánképzés programját. 
A feltárás során alkalmazható módszereket a 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 
(Kormányrendelet) 3. számú melléklete tartalmazza.  
A feltáró foglalkozás eredményétől függően a közlekedési hatóság az utánképzésre kötelezett 
számára azt a programot jelöli ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a 
legmegfelelőbb. Az utánképzés programját, az egyes programok tartalmát, időtartamát és a 
módszereket a Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 33. § (1) bekezdése alapján huszonegy nap. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
------- 
 
GY.I.K.: 
Milyen esetben kell utánképzésen részt venni?   
Utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek 

 akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 

hónapra, illetve 

 akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá 

 akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság 

visszavonta. 

A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy 
az utánképzésen részt vett. 
Nem kell utánképzésen részt vennie a járművezetőnek, ha 

 az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély 

visszavonásával nem jár; 

 a vezetői engedélyét az eljáró hatóság kizárólag, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 

szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a közigazgatási 

bírsággal sújtandó jogsértéshez tartozó 9 pont megállapítására alapozottan vonta vissza. 

 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM 
rendelet 

 
Ügytípus megnevezése: Utánképzés teljesítéséről szóló igazolás: 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
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A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Az utánképzésre kötelezett ügyfél, aki az utánképzésen részt vett és azt elégezte. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
--------- 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Ügyfél személyazonosító igazolványa (személyi igazolvány) 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
---------- 
Ügy rövid leírása: 
Az utánképzés teljesítéséről a közlekedési hatóság a 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 5. 
számú melléklete szerinti adattartalmú igazolást vagy a külön jogszabályban meghatározott 
adattartalmú bizonyítványt ad ki. 
Nem adható ki az igazolás, illetőleg a bizonyítvány annak, aki valamely foglalkozáson nem vett 
részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 33. § (1) bekezdése alapján huszonegy nap. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
-------- 
GY.I.K.: 
-------- 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 

 
Ügytípus megnevezése: Utánképzési programok megtartására beadott kérelmek, 
engedély kiadásának előkészítése: 
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Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Képzőszervek személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése során közreműködő közlekedési 
hatóságként: A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály 
illetékességi területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján – Baranya megye. 
A kérelmet elbíráló, engedélyező közlekedési hatóságként: A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdés a) pontja alapján –, országos illetékességgel, a miniszter jár el. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály,  
7630 Pécs, Hengermalom u. 2., vagy  
Postai úton: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,  
1440 Budapest, Pf.:1.  
 
Jogosultak köre: 
Képzőszervek 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
--------- 
 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Az engedély kiadása iránti kérelem és annak mellékleteként becsatolt – a személyi és tárgyi 
feltételek meglétét és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló – bizonylatok, 
jegyzőkönyvek, képfelvételek, bizonyítványok, oklevelek stb.   
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM 
rendelet alapján: „Első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés 
fajtáig, utánképzési program fajtáig” cím alatt található eljárási díj összege 67.500.- Ft. 
 
Ügy rövid leírása: 
A járművezetők utánképzésére jogosító engedélyt a közlekedési hatóság adja ki. Az 
utánképzés folytatására az kaphat engedélyt, aki az adott programhoz a139/1991. (X. 29.) 
Korm. rendelet 1. számú mellékletben előírt személyi és tárgyi feltételeket teljesíti. 
A hatóság bármely feltétel hiánya vagy nem kielégítő szakmai színvonal esetében az engedélyt 
visszavonja. 
Az utánképzés során a foglalkozásokat az utánképzési foglalkozás tartására az adott 
programnak megfelelő minősítéssel feljogosított szakoktatónak (a továbbiakban: 
foglalkozásvezető) kell tartania. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 33. § (1) bekezdése alapján huszonegy nap. 
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Jogorvoslati lehetőség: 
Az előkészítés során hatósági döntés nem születik. 
 
GY.I.K.: 
--------- 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM 
rendelet 

 
Ügytípus megnevezése: Utánképzési tevékenység engedélyezése: 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján –, 
országos illetékességgel, a miniszter jár el. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály,  
7630 Pécs, Hengermalom u. 2., vagy  
Postai úton: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,  
1440 Budapest, Pf.:1. 
 
Jogosultak köre: 
Képzőszervek 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
---------- 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Az engedély kiadása iránti kérelem és annak mellékleteként becsatolt – a személyi és tárgyi 
feltételek meglétét és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló – bizonylatok, 
jegyzőkönyvek, képfelvételek, bizonyítványok, oklevelek hitelesített másolatai, stb. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
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utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM 
rendelet alapján: „Első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés 
fajtáig, utánképzési program fajtáig” cím alatt található eljárási díj összege 67.500.- Ft. 
 
Ügy rövid leírása: 
A járművezetők utánképzésére jogosító engedélyt a közlekedési hatóság adja ki. Az 
utánképzés folytatására az kaphat engedélyt, aki az adott programhoz a139/1991. (X. 29.) 
Korm. rendelet 1. számú mellékletben előírt személyi és tárgyi feltételeket teljesíti. 
A hatóság bármely feltétel hiánya vagy nem kielégítő szakmai színvonal esetében az engedélyt 
visszavonja. 
Az utánképzés során a foglalkozásokat az utánképzési foglalkozás tartására az adott 
programnak megfelelő minősítéssel feljogosított szakoktatónak (a továbbiakban: 
foglalkozásvezető) kell tartania. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 33. § (1) bekezdése alapján huszonegy nap. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Jogorvoslati eljárás kérelem alapján:  
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 98. § (1) bekezdése (elsőfokú határozat elleni fellebbezés) az irányadó. 
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az elsőfokú közigazgatási döntést hozó 
hatósághoz (NFM) lehet előterjeszteni 2, azaz kettő eredeti példányban. 
 
GY.I.K.: 
--------- 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 
 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM 
rendelet 

 
Ügytípus megnevezése: Vizsgaigazolás kiállítása: 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
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Személyesen, 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 
 
Jogosultak köre: 
Valamennyi járművezetői vizsgát sikeresen teljesítő járművezető jelöltek. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
-------- 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
-------- // A közlekedési hatóság a vizsgaigazolást elektronikus úton továbbítja az illetékes 
közlekedési igazgatási hatóság részére. // 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
-------- 
 
Ügy rövid leírása: 
A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási 
előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz 
előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
alapján felmentést kapott.  
A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát 
követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási 
hatóság részére. 
 
Ügyintézési határidő: 
Az utolsó sikeres vizsgát követő három munkanap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Hatósági döntés nem születik. 
 
GY.I.K.: 
-------- 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény,  
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. 

 
Ügytípus megnevezése: Vizsgázó, illetve szakoktató eltiltása a vizsgákon való 
részvételtől: 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
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Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Rendkívüli eseményről és a tett intézkedésről – a vizsgabiztos által – felvett jegyzőkönyv, vagy 
jelentés. 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Vizsgázó ügyfél,  
Vizsgáztatási eljárásban közreműködő járművezető szakoktató 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.nkh.gov.hu: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával 
beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
-------- 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Rendkívüli eseményről és a tett intézkedésről – a vizsgabiztos által – felvett jegyzőkönyv, vagy 
jelentés, amelyben a jogsértő, magatartás, vagy állapot megállapításra kerül. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
-------- 
Ügy rövid leírása: 
Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem 
biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető. Ebben az 
esetben, vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése esetén a vizsgabiztos köteles a vizsgát 
felfüggeszteni. 
A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki: 

 személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette 

vagy azt megkísérelte, 

 a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, a rutin- vagy a forgalmi 

vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, 

 a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel 

befolyásolni törekedett, vagy 

 az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg 

nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ. 

 Ezekben az esetekben a közlekedési hatóság az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb 
hat hónapi időtartamra eltilthatja. 

 

 A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha  

 a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy  

 a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.  

Ebben az esetben a közlekedési hatóság a szakoktatót - legfeljebb hat hónapi időtartamra - a 
szakoktatói tevékenységtől eltilthatja. 
 
Ügyintézési határidő: 

http://www.nkh.gov.hu/
http://www.nkh.gov.hu/


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

Hatósági eljárás megindítása esetén, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése alapján huszonegy nap. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az elsőfokú közigazgatási döntést hozó 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7630 Pécs, Hengermalom 
u.2.), – de a másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (7623 Pécs, József Attila 
utca 10.) címzetten – lehet előterjeszteni 2, azaz kettő eredeti példányban. 
GY.I.K.: 
Vonatkozó jogszabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
 
 Ügyfélfogadási idő járművezetői vizsgáztatási és utánképzési ügyekben: 

 
A Baranya Megyei Kormányhivatal  
Pécsi Járási Hivatal  
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  
Útügyi Osztály  
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 

Hétfő: .......................... 08:00 – 15:00- óráig 
Kedd: .......................... 08:00 – 15:00- óráig 
Szerda: ....................... 08:00 – 16:30- óráig 
Csütörtök: ................... 08:00 – 15:00- óráig 
Péntek:........................ 08:00 – 11:30- óráig 
 
 
 

Útügyi szakterület ügytípusai: 
 
Ügytípus megnevezése: Út (közút, közforgalom elöl el nem zárt magánút) létesítésének, 
korszerűsítésének engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
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Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Útépítési engedélyezési eljárás során jogosult a Kérelmező, érintettek az útkezelő(k), a 
közműkezelők, valamint azon ingatlantulajdonosok, akinek az ingatlanát az építés terület-
igénybevétellel érinti, vagy az ingatlana az építés területével közvetlenül határos, ill. 
kapubejárója az úthoz csatlakozik. Érintett ingatlantulajdonosnak kell tekinteni az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, a haszonélvezőt és a használati jog jogosultját is. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet papír alapon a 93/2012. (V. 
10.) Korm. rendelet 7. § (2)-(4) bekezdésében, az 5. § (1)-(3) bekezdésében és a 11. § (1) 
bekezdésében foglalt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 
Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet a 93/2012. (V. 10.) Korm. 
rendelet szerinti adattartalommal és mellékletek csatolásával papír alapon kell benyújtani. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklete: 

 útépítés engedélyezés: 8. és 9. pont, 

 kerékpárút építés engedélyezés: 14. pont, 

 járdaépítés engedélyezés: 8.3, 9.3. ill. 14. pont 

 alapján kerül megállapításra. 

 
Ügy rövid leírása: 
Az útépítés (közút, közforgalom elöl el nem zárt magánút, kerékpárút, parkoló és közút 
építésével összefüggő járda építés) engedélyezése az utak építésének, forgalomba 
helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 
alapján kerül lefolytatásra. 
Az utak építésének engedélyezésével együtt kerülnek engedélyezésre a kapcsolódó 
műtárgyak (hidak, alagutak, támfalak) és úttartozékok (várakozóhelyek), valamint az útépítés 
során létesülő gyalogos-átkelőhelyek is. Az eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
illetőleg a kérelem benyújtását követően az eljáró hatóság hiánypótlása alapján kell befizetni. 
Az eljárások gyors és eredményes lefolytatásához szükséges, hogy az engedélyezési 
dokumentáció a jogszabályban, és az útügyi műszaki előírásokban előírt tartalommal kerüljön 
benyújtásra. 
Az engedélyezési eljárás lefolytatásához 3 példány tervdokumentációt kell becsatolni, további 
1-1 példányt az egyéb szakkérdések vizsgálatához, ill. a közreműködő szakhatóságok 
megkereséséhez. 
Az engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok, ill. a vizsgálandó szakkérdések 
körét jogszabály állapítja meg. A szakhatóságok állásfoglalását az eljáró hatóság szerzi be. A 
szakhatóságok a szakterületükre vonatkozó előírások teljesülését vizsgálják, szükség esetén 
az ügyfelet hiánypótlásra is felszólíthatják.  
Egyes szakhatóságok közreműködésükért eljárási díjra jogosultak. 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

Az érintett közműkezelők, közútkezelők, a közösségi közlekedési szolgáltató, a vízfolyás-
kezelő, és a vasút-üzemeltető hozzájárulását a kérelemhez kell csatolni a megfelelő számú 
tervdokumentáció, valamint az eljárásban érintettek név- és címjegyzékével együtt. A 
tervdokumentációt csak a tervezői névjegyzékbe felvett, és megfelelő jogosultsággal 
rendelkező tervező készítheti el. 
A tervdokumentáció tartalmi követelményeit az eljárási jogszabály melléklete rögzíti. 
Az engedélyező hatóság rendelkezésére álló ügyintézési határidő - a hiánypótlásokra és a 
szakhatósági állásfoglalások beszerzésére fordított időt nem számítva - 45 nap, amely indokolt 
esetben egy alkalommal meghosszabbítható. A hatósági eljárás befejeztével az építtető a 
jogerőre emelkedésről szóló értesítéssel együtt kapja meg a jóváhagyott, záradékolt 
tervdokumentáció 2 példányát. 
 
Ügyintézési határidő: 45 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. § (7) bekezdés; 

 Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének enge-

délyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §, továbbá a 10 - 15. §; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól1szóló 2004. 

évi CXL. törvény (Ket.). 

 

 
 
Ügytípus megnevezése: Út forgalomba helyezésének engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Jogosult az Építtető. Érintettek a közút- és közműkezelők, ingatlantulajdonosok, akik az építési 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84916.562020&kif=%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si+hat%C3%A1rid%C5%91*#foot1#foot1
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engedélyezési eljárásban is bevonásra kerültek. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet papír alapon a 93/2012. (V. 
10.) Korm. rendelet 7. § (2)-(3) bekezdésében és a 18. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 
 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklete: 

 út forgalomba helyezése: 11. és 12. pont, 

 kerékpárút forgalomba helyezése: 15. pont, 

 járda forgalomba helyezése: 11.3., 12.3., ill. 15. pont. 

alapján kerül megállapításra. 
 

Ügy rövid leírása: 
Az elkészült utak - annak műtárgyai és tartozékai - forgalomba helyezésének engedélyezése a 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet alapján kerül lefolytatásra. 
A hatóság abban az esetben engedélyezi a forgalomba helyezést, ha a közlekedési építmény 
az építési engedélynek megfelelően épült meg, a rendeltetésszerű használatra alkalmas és 
kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket. 
A hatóság indokolt esetben - kérelemre - a közreműködő szakhatóságok hozzájárulása esetén 
az építményt vagy annak egy részét meghatározott időtartamra az építési munka teljes 
befejezése előtt, a műszaki átadás-átvételi eljárással egyidejűleg, ideiglenesen forgalomba 
helyezheti a forgalombiztonsági és a környezetvédelmi követelmények maradéktalan 
érvényesülése esetén, ha azt forgalom-szervezési érdekek indokolják, és az építmény vagy 
annak egy része egyébként a rendeltetésszerű használatra alkalmas. 
A forgalomba helyezési engedélyezési eljárásba mindazok bevonásra kerülnek, akik az építési 
engedélyezési eljárásban részt vettek. 
Az építtetőnek legkésőbb a helyszíni szemlén át kell adnia a megvalósulási tervdokumentációt, 
az építtetői nyilatkozatot, a felelős műszaki vezető nyilatkozatát, a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv másolatát, az érintett közút- és közműkezelők nyilatkozatát, továbbá az útépítési 
engedélyezés során előírt egyéb iratokat, igazolásokat (pl. a közvilágítás, jelzőlámpa üzembe 
helyezési jegyzőkönyvét). A forgalomba helyezés során a szakhatóságok a korábban előírt 
feltételeik teljesüléséről nyilatkoznak. 
 
Ügyintézési határidő: 45 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
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GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29.§ (7) bekezdés; 

 Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §, ill. a 18 - 22. §.; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: Út fennmaradásának engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Fennmaradási engedélyezési eljárás esetén érintettek mindazok, akik az építési, ill. a 
forgalomba helyezési engedélyezési eljárásban érintettek lettek volna. A 93/2012. (V. 10.) 
Korm. rendelet alapján érintettek a szakhatóságok, az útkezelő, a közműkezelők, valamint 
azon ingatlantulajdonosok, akinek az ingatlanát az építés terület-igénybevétellel érinti, vagy az 
ingatlana az építés területével közvetlenül határos, ill. a kapubejárója az úthoz csatlakozik. 
Érintett ingatlantulajdonosnak kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
vagyonkezelőt, a haszonélvezőt és a használati jog jogosultját is. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazon mellékleteket csatolni kell, amelyek az 
építési és a forgalomba helyezési engedély iránti kérelemhez szükségesek lettek volna. Előre 
elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet papír alapon a 93/2012. (V. 10.) 
Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében foglalt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 
Az engedélyezési (megvalósulási) tervben a tényleges, megvalósult – a még befejezetlen út 
esetében a további tervezett – állapotot kell ábrázolni. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
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Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 21. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
(A fennmaradási engedélyezés díja az építési engedélyezés díjának és a forgalomba helyezés 
díjának összege.) 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29/A. § (1) és (2) bekezdése alapján engedély 
nélküli útépítés esetén a közlekedési hatóság az építtetőt az eljárásért fizetendő díj 
tízszereséig, engedélytől eltérő útépítés esetén ötszöröséig terjedő bírság megfizetésére 
kötelezheti. 
 
Ügy rövid leírása: 

Ha az engedélyhez kötött építési munkát engedély nélkül, vagy az engedélytől 
eltérő módon végezték el, az építményre az építtetőnek a 93/2012. (V. 10.) Korm. 
rendelet alapján a hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérnie. 
A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság megvizsgálja, 
hogy a megépített út: 

 úgy készült-e el, hogy arra az építési engedély megadható lett volna, illetve 

 átalakítással vagy egyéb módon a műszaki és forgalombiztonsági, valamint a 

szakhatóságok által előírt feltételeknek megfelelővé tehető-e vagy sem. 

Engedély nélküli használatba vétel esetén a hatóság az építtetőt a forgalomba 
helyezés iránti kérelem benyújtására kötelezi, ill. intézkedhet az építmény 
lezárására a forgalomba helyezési eljárás jogerős befejezéséig. 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi törvény alapján a közlekedési hatóság az 
engedély nélküli vagy engedélytől eltérő útépítés, ill. engedély nélküli 
használatbavétel (forgalomba helyezés) esetén az építtetőt határozattal bírság 
megfizetésére kötelezheti. 

 
Ügyintézési határidő: 45 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. § (7) bekezdés; 

 Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 24. §; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: Út megszüntetésének, elbontásának engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
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kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Útmegszüntetés esetén a jogosult az út tulajdonosa, aki a megszüntetést kéri, érintettek azon 
ingatlantulajdonosok, akiknek ingatlana a megszüntetendő úttal határos. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet papír alapon kell 
benyújtani. A kérelemhez a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 27. § (1) 
bekezdésében foglalt dokumentumokon túl csatolni szükséges: 

 átnézeti helyszínrajzot, mely a megszüntetendő utat és környezetét ábrázolja, 

 hiteles térképmásolatot, 

 az érintett ingatlan-tulajdonosok név-és címjegyzékét, 

 helyi közút esetén az illetékes önkormányzata Képviselő-testületének az érintett 

közút megszüntetésére vonatkozó döntését. 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 19. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
 
Ügy rövid leírása: 
A közutak és a közforgalom elöl el nem zárt magánutak megszüntetésének engedélyezését a 
közúti közlekedésről szóló rendelet értelmében az út kezelője - magánút esetében az ingatlan 
tulajdonosa - köteles megkérni a közlekedési hatóságtól. Az engedélyezési eljáráshoz csatolni 
kell az út műszaki paramétereinek ismertetését, az érintettek név- és címjegyzékét, és a 
közműkezelők állásfoglalását. Az eljárás során a hatóság megvizsgálja az ingatlan 
elhelyezkedését, úthálózatban betöltött szerepét, majd döntésében előírhatja a pályaszerkezet 
elbontását, vagy az út fizikai eszközzel való elzárását, illetve az ingatlan-nyilvántartási adatok 
rendezését. 
Ügyintézési határidő: 45 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
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GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. § (7) bekezdés; 

 Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 27. §; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: Jogerős építési engedélyben foglaltaktól, tervektől való eltérés 
engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Jogosult az építtető, érintettek mindazok, akik az építési engedélyezési eljárás során érintettek 
voltak. Így a szakhatóságok, az útkezelő, a közműkezelők, valamint azon ingatlantulajdonosok, 
akinek az ingatlanát az útépítés terület-igénybevétellel érinti, vagy az ingatlana az építés 
területével közvetlenül határos, vagy a kapubejárója az úthoz csatlakozik. Érintett 
ingatlantulajdonosnak kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, a 
haszonélvezőt és a használati jog jogosultját is. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet papír alapon a 93/2012. (V. 
10.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 
Szükséges a módosított műszaki leírás és fedvényterv megfelelő példányszámban történő 
benyújtása, valamint az eltéréssel érintett közút- és közműkezelőkkel lefolytatott ismételt 
egyeztetés. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 20. 
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pontja alapján kerül megállapításra. 
 
Ügy rövid leírása: 
A jogerős útépítés engedélyben foglaltaktól, illetve az engedélyezési tervektől való eltérés 
engedélyezése, az utak megszüntetésének és elbontásának engedélyezése az utak 
építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. 
(V.10.) Kormányrendelet alapján történik. 
Nem minősül az építési engedélyben foglaltaktól eltérő megoldásnak, ha az eltérés a 
kötelezően alkalmazandó szabványok és műszaki előírások tűrési határértékét nem haladja 
meg. Az eltérés iránti kérelemhez csatolni kell az útépítései engedélyezéshez szükséges 
iratokon túl a módosítással érintett tervrészleteket. 
Az eljáró hatóság ismételten megkeresi az eltéréssel érintett szakhatóságokat és az egyéb 
szakkérdések vizsgálatával érintett szerveket a nyilatkozatuk megadása érdekében. 
 
Ügyintézési határidő: 45 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. és 17. §; 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29.§ (7) bekezdés; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: Építési engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, 
átruházása 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
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Jogosultak köre: 
Jogosult az építtető, érintettek mindazok, akik az építési engedélyezési eljárás során érintettek 
voltak. Így a szakhatóságok, az útkezelő, a közműkezelők, valamint azon ingatlantulajdonosok, 
akinek az ingatlanát az útépítés terület-igénybevétellel érinti, vagy az ingatlana az építés 
területével közvetlenül határos, vagy a kapubejárója az úthoz csatlakozik. Érintett 
ingatlantulajdonosnak kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, a 
haszonélvezőt és a használati jog jogosultját is. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet papír alapon az érintett közút-, 
ill. közművek kezelőinek érvényes hozzájárulásainak csatolásával kell benyújtani. Átruházás 
esetén benyújtandó a jogutódlást igazoló dokumentum, ill. a felek kétoldalú megállapodása. 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 43. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
 
Ügy rövid leírása: 
A kiadott útépítési engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, illetve az érvényben lévő 
engedély átruházása az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet alapján történik. 
Az útépítési engedélyek időbeli hatálya (érvényességi ideje) három év, de a hatóság a 
közlekedés biztonsága, a környezetvédelmi engedély, vagy a szakhatóságok előírása alapján 
rövidebb érvényességi időt is megállapíthat. Az érvényes engedélylegfeljebb két alkalommal 2-
2 évvel hosszabbítható meg, amennyiben a hatályos jogszabályok vagy körülmények nem 
változtak meg, vagy a változások az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását 
érdemben nem befolyásolják. Az érvényességi idő meghosszabbítása esetén a kérelemhez 
mellékelni kell a tervező korszerűségi nyilatkozatát, érvényes közút- és közműkezelői, 
közösségi közlekedési szolgáltatói, vasút-üzemeltetői (érintettség esetén) hozzájárulásokat. Az 
érvényes engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, azonban a jogutódlás megfelelő 
igazolása mellett az engedély átruházását kell kérnie a hatóságtól, amely a kérelemről 
határozattal dönt. 
Ügyintézési határidő: 45 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 15. és 29. §.; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 
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 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: Országos közút helyi közúttá, helyi közút országos közúttá vagy 
magánúttá, magánút helyi közúttá való nyilvánítása 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Jogosult az átvevő, érintettek az átminősíteni kívánt úttal, útszakasszal szomszédos ingatlanok 
tulajdonosai, valamint az átadó fél. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre. Az eljárás megindítására irányuló, papír 
alapon benyújtott kérelmet indokolni kell. A kérelemhez mellékelni kell a forgalmi adatokat, 
azok változását (pl. a forgalom nagysága, a forgalom összetétele), az útnyilvántartási adatokat 
(pl. az út száma, jele, km szelvénye, neve, helyrajzi száma, hossza, közigazgatási 
hovatartozása, kategóriába sorolása), az út területét képező földrészlet ingatlan-nyilvántartási 
tulajdoni lapjának hiteles másolatát, és térképmásolatát. Az átadó és az átvevő útkezelő 
(tulajdonos) előzetes megállapodását az átadás feltételeiről, az átmeneti intézkedésekről és az 
átadás-átvétellel kapcsolatos jogokról, kötelezettségekről, továbbá az átadni kívánt út vagy 
útszakasz főbb műszaki és minőségi adatait. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 36. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
 
Ügy rövid leírása: 
Ha az adott út, útszakasz jelentősége, forgalmi terhelése, a forgalom összetétele megváltozik, 
a vagyonkezelő, illetve az útkezelő kérelmére – a településrendezési tervekkel való 
összhangban – a közlekedési hatóság határozattal átminősítheti az utat. 
Ezt követően az utak tulajdonosai a tulajdonjog egymás javára történő átadásáról olyan 
megállapodást kötnek, amely alkalmas az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésre. Az átadás 
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országos és helyi közutak esetén térítésmentesen történik. 
Ügyintézési határidő: 21 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. §. (3) bekezdés,  

 A 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 23/A. §; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: Közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára való 
megnyitásának, vagy a közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom előli 
elzárásának engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Jogosult a kérelmező, érintettek a megnyitni, vagy elzárni kívánt útszakasszal szomszédos 
ingatlanok tulajdonosai. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet papír alapon kell benyújtani. 
Külön jogszabályi előírás nincs a becsatolandó dokumentumokról, azonban a tényállás 
tisztázásához az alábbiak csatolása szükséges a kérelemhez: 

 átnézeti helyszínrajz, mely az érintett utat és annak környezetét ábrázolja, ill. 
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hálózati szerepét mutatja be, 

 hiteles térképmásolat, 

 az érintett, ill. a hatásterületen lévő ingatlan-tulajdonosok név-és címjegyzéke, 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 37. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
 
Ügy rövid leírása: 
A magánút megnyitását, illetve elzárását a magánút kezelője (tulajdonosa) kérheti. Az 
elzárásra vonatkozó eljárás során a hatóság többek között azt vizsgálja, hogy nem keletkezik-e 
olyan ingatlan, amely az elzárásból kifolyólag megközelíthetetlenné válik. A közforgalom elől 
elzárt magánút közforgalom számára való megnyitása során lefolytatandó eljárásban kiemelten 
vizsgálandó, hogy az út kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő-e, létesítése 
engedélyezhető lett-e volna a hatályos jogi és műszaki szabályozás szerint. 
Magánút közforgalom számára történő megnyitását, illetőleg a közforgalom elől történő 
elzárását engedélyező határozatban a közlekedési hatóság feltételeket állapíthat meg. A 
magánút közforgalom számára való megnyitásának, illetve elzárásának tényét az ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a tulajdonosnak (kezelőnek) kell 
kezdeményeznie. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. §. (9) bekezdés, 

 A 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 20 § (2) bekezdés; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: A közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, forgalomba helyezésének 
és megszüntetésének engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
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Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Jogosult a kérelmező, érintettek a létesítménnyel szomszédos ingatlanok tulajdonosai. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet papír alapon kell benyújtani. 
Az engedélyezési eljárás lefolytatásához, ill. a tényállás tisztázásához az alábbiak csatolása 
szükséges a kérelemhez: 

 A tervezett gyalogos-átkelőhely helyszínrajzi, keresztmetszeti és 

forgalomtechnikai kialakítását bemutató tervdokumentáció 3 példányban; 

 1 pld. közvilágítási tervdokumentáció, 

 Országos közút érintettsége esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya 

Megyei Igazgatósága közútkezelői hozzájárulása, 

 A kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésének indokoltságát alátámasztó jármű- és 

gyalogos forgalmi, illetve forgalomszámlálási adatok (jármű/óra és 

gyalogos/óra);. 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 28. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
 
Ügy rövid leírása: 
Gyalogos-átkelőhely kijelöléséhez és forgalomba helyezéséhez a közlekedési hatóság 
engedélye szükséges. Országos közút érintettsége esetén a tervezési fázis megindítása előtt a 
gyalogos-átkelőhely létesítésének feltételeit célszerű a közút kezelőjével, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságával (7623 Pécs, Köztársaság tér 5.) előzetesen 
egyeztetni. 
Általában az országos közút kezelőjének, ill. az illetékes önkormányzat kérelme alapján kerül 
megindításra az engedélyezési eljárás, mely eljárás során a hatóság az érintettek bevonása 
mellett helyszíni szemlét tart. A közlekedési hatóság az engedélyezési eljárás során a 
benyújtott tervdokumentációk, a gyalogos- és járműforgalmi, illetve forgalomszámlálási adatok 
alapján, továbbá a helyi településszerkezeti adottságok (pl. játszótér, szociális otthon, iskola 
közelsége) figyelembe-vételével dönt a gyalogos-átkelőhely kijelöléséről. 
Amennyiben a tárgyi gyalogos-átkelőhely létesítése – annak indokoltsága esetén – a 
közlekedési hatóság által engedélyezésre kerül, úgy a szükséges járdakapcsolatok, gyalogos-
felállóhelyek és a közvilágítás önkormányzat által történő kiépítése után országos közút esetén 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága gondoskodik a „Kijelölt gyalogos-
átkelőhely” jelzőtáblák kihelyezéséről és a szükséges útburkolati jelek felfestéséről. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap. 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 3. § (1) a) pont; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: Közúthoz útcsatlakozás létesítésével összefüggő hatósági 
eljárás 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
A kérelmező, ill. a közútkezelő. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Az útcsatlakozás engedélyezéséhez az közútkezelő felé be kell nyújtani a közutak 
igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet 3. számú melléklet szerinti kérelmet, 
valamint 3 példányban az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki 
leírást), a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a 
vízelvezetés megoldását, az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, 
forgalomterelés) tervét. 
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Abban az esetben, ha a kérelmező a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított 
feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordul, a kérelem mellékleteként be kell 
nyújtani az eredeti kérelem másolati példányát és az közútkezelő erre adott nyilatkozatát, 
valamint indokolást, hogy mi miatt kéri megváltoztatni az útkezelő állásfoglalását. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 29. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
 
Ügy rövid leírása: 
Amennyiben az ügyfél közúti csatlakozás létesítése iránti igényének jóváhagyását az útkezelő 
megtagadja, vagy a jóváhagyásban megállapított feltételekkel szemben a közúti közlekedésről 
szóló törvény bekezdése alapján a közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely a 
körülmények mérlegelése után engedélyezheti az útcsatlakozást, vagy módosíthatja a 
feltételeket. Hasonló eljárás folytatható le az út felbontása, az út területén építmény vagy más 
létesítmény elhelyezése, illetve az út egyéb, nem közlekedési célú igénybevétele esetén, 
amennyiben az ügyfél nem ért egyet az útkezelői döntésben foglaltakkal. Az ilyen ügyekben az 
eljárás kezdeményezőjének kell a hatóság részére átadni a közútkezelői eljárással kapcsolatos 
iratanyag másolatát. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
 
GY.I.K.: 
Az útcsatlakozás létesítéséhez a közútkezelői hozzájárulást országos közutak esetén a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága (7623 Pécs, Köztársaság tér 5.), helyi 
közutak esetében az út helye szerint illetékes önkormányzat adja ki. A közútkezelői 
hozzájárulás megtagadása vagy megállapított feltételek megváltoztatása iránti kérelem a 
közlekedési hatóság fenti elérhetőségén nyújtható be. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 42/A. § (2) bekezdés, 

 A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet 6. § (1) 

bekezdése; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: Útcsatlakozás útkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a 
hozzájárulásban foglaltaknak megfelelő létesítése esetén az elbontás, vagy az átépítés 
elrendelése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
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területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Jogosult a közútkezelő, érintett az útcsatlakozást jogellenesen létesítő ügyfél. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet papír alapon kell benyújtani, 
melyhez csatolni szükséges a közútkezelőnek a hozzájárulásának másolati példányát, tovább 
az ügyfél felszólításának eredménytelenségét igazoló dokumentumot. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 29. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
 
Ügy rövid leírása: 
Azokban az esetekben, amikor egy adott úthoz csatlakozást létesítenek útkezelői hozzájárulás 
nélkül, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően, a közúti közlekedésről szóló 
törvény alapján a közlekedési hatósághoz fordulhat az útkezelő. A közlekedési hatóság annak 
indokoltsága esetén az útcsatlakozás elbontására, illetve átépítésére kötelezheti a csatlakozás 
létesítőjét. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 39. § (4) bekezdés és a 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, 
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 A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: Közút területének nem közlekedési célú igénybevételének 
engedélyezése, illetőleg az igénybevétel feltételeinek a módosítása 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
Baranya megye. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Az érintettek köre az útkezelő és az igénybevételt kérő. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
A közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezéséhez az útkezelő 
felé be kell nyújtani a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet 3. számú 
melléklet szerinti kérelmet, valamint 3 példányban az igénybevételt feltüntető tervet 
(helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást), a közút érintett szakaszának hossz-, illetve 
keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását, az igénybevétel miatt 
szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét. 
Ha az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel 
szemben a közlekedési hatósághoz fordul, be kell nyújtani az eredeti kérelem másolati 
példányát és az útkezelő erre adott nyilatkozatát, valamint indokolást, hogy miért kéri 
megváltoztatni az útkezelő állásfoglalását. Előre elkészített nyomtatvány nem áll 
rendelkezésre, a kérelmet papír alapon kell benyújtani. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 31. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
 
Ügy rövid leírása: 
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A közúti közlekedésről szóló törvény szerint az út kezelőjének hozzájárulása szükséges a 
közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény elhelyezéséhez, területének 
egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához. 
A közúti közlekedésről szóló törvény alapján a közlekedési hatóság dönt (az igénybevételt 
engedélyezheti, illetve a feltételeket módosíthatja) az igénybevételt kérő megkeresésére, ha az 
útkezelő megtagadta a hozzájárulást, illetve olyan feltételeket állapított meg, amely a kérelmet 
benyújtóra nézve sérelmes. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
 
GY.I.K.: 
A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez a közútkezelői hozzájárulást 
országos közutak esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága (7623 
Pécs, Köztársaság tér 5.), helyi közutak esetében az út helye szerint illetékes önkormányzat 
adja ki. 
 
A hozzájárulás megtagadása vagy megállapított feltételek megváltoztatása iránti kérelem a 
közlekedési hatóság fenti elérhetőségén nyújtható be. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (2) bekezdés és a 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet; 

 A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet 6. § (1) 

bekezdése; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: Útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb 
növényzet eltávolításának elrendelése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 2) pontja alapján – a 
Pécsi Járás. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
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7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Jogosult az érintett út kezelője, érintett annak az ingatlannak – az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
–tulajdonosa, amelynek területén a tilalmat megszegték (rálátást akadályozó fa, illetve egyéb 
növényzet található). 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet papír alapon kell benyújtani az 
érintett közútkezelőnek. A kérelemhez csatolni szükséges az érintett terület ingatlan-
nyilvántartási adatait, továbbá az esetlegesen elkészített fényképes dokumentációt. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 38. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
 
Ügy rövid leírása: 
A közúti közlekedés biztonságának érdekében az útkezelő kérelmére a törvény végrehajtásáról 
szóló rendelet alapján a közlekedési hatóság elrendelheti az útkereszteződés beláthatóságát 
akadályozó fa, illetve egyéb növényzet eltávolítását. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 42/A. § (1) bekezdés, és a 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 32. § (3) bekezdés; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

 
Ügytípus megnevezése: Elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, 
reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezés 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
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területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 1) pontja alapján – a 
Pécsi Járás. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Az érintett útkezelő, a reklámozó valamint annak az ingatlannak - az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti - tulajdonosa, amelynek területén a tilalmat megszegték. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Az útkezelő által papír alapon benyújtott kérelem indokolással; Felmérési dokumentáció; A 
reklám célú berendezés helye szerinti ingatlan tulajdonosának neve, címe, az ingatlan helyrajzi 
száma; Tájékoztatás a jogsértés megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételéről, a 
jogsértés megszüntetésére vonatkozó felszólítás másolata;  
A kézbesítés igazolása; Amennyiben kiadásra került, akkor a reklám célú berendezés 
kihelyezéséhez kiadott közútkezelői hozzájárulás másolata; Egyéb kapcsolódó iratok; Az 
útkezelő által esetlegesen készített fénykép a jogszabálysértő állapotról. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 35. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
 
Ügy rövid leírása: 
A közútkezelői eljárás eredménytelensége esetén a közlekedési hatóság folytatja tovább a 
közútkezelő által megkezdett ügyintézést, és végrehajtható döntéssel kötelezi az érintett 
ügyfelet a tiltott helyen lévő reklámtábla eltávolítására. Ezen eljárás a közútkezelő 
kezdeményezésére, az általa átadott iratanyag alapján indul meg, de a hatósági döntést a 
helyszíni szemlén tapasztaltak is befolyásolják. Ha az eljárás során a reklámozó kiléte nem 
állapítható meg - a közlekedés biztonságának fenntartása érdekében - az érintett ingatlan 
tulajdonosát kell kötelezni a reklámberendezés eltávolítására, ill. a kirótt bírság megfizetésére. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést 
előterjeszteni – a másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten 
– az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
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Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
 

GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. § (3)-(5) bekezdés, és a 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 6. § (1)-(2) bekezdés; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.); 

 A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak 

melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. 

rendelet. 

 
Ügytípus megnevezése: Közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát sértők vagy 
veszélyeztetők kötelezése az eredeti állapot helyreállítására 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
A hatáskörrel rendelkező Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi 
területe – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 4) pontja alapján – a 
Pécsi Járás. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
 
Jogosultak köre: 
Az érintett útkezelő, valamint annak az ingatlannak – az ingatlan-nyilvántartás szerinti – 
tulajdonosa, amelynek területén a tilalmat megszegték. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet papír alapon kell benyújtani az 
érintett közútkezelőnek. A kérelemhez csatolni szükséges az érintett terület ingatlan-
nyilvántartási adatait, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának felszólítását igazoló 
dokumentumokat. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 35. 
pontja alapján kerül megállapításra. 
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Ügy rövid leírása: 
A közútkezelő kérelmére a közlekedési hatóság kötelezheti az érintett ingatlan tulajdonosát a 
közúti forgalom biztonságát zavaró, vagy veszélyeztető állapot megszüntetésére. 
A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a 
közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag ne kerülhessen, ill. saját költségén elvégezni az 
ingatlanán lévő fákon és növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága 
érdekében szükséges gondozási munkákat. 
A hatósági eljárás a felszólítás eredménytelensége esetén a közútkezelő kezdeményezésére, 
az általa átadott iratanyag alapján kerül megindításra, de a hatósági döntést a helyszíni 
szemlén tapasztaltak is befolyásolják. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni – a 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzetten – az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályánál (7602 Pécs, Pf. 315.). 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 

21.) MT rendelet 33. § (1)-(2) bekezdés; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.); 

 
Ügytípus megnevezése: Az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési és 
használatbavételi engedélyezési eljárásokban szakhatósági közreműködés 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Baranya megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
ETDR felületen 
 
Jogosultak köre: 
Az Építtető. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Jelenleg nem áll rendelkezésre 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet III./1. 
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pontja szerinti dokumentumok. Minden esetben csatolni szükséges az érintett közút 
kezelőjének hozzájárulását. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklet 42. 
pontja alapján kerülhet megállapításra, amennyiben helyszíni szemle szükséges. 
 
Ügy rövid leírása: 
A közút és közforgalom elől el nem zárt magánút területén, az alatt vagy felett, a közutak 
külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint 
kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény, valamint belterületen ipari, kereskedelmi, 
vendéglátó-ipari, vagy egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése esetén az első fokú 
építésügyi hatóság megkeresésére szakhatósági állásfoglalás, az ügyfél kérelmére előzetes 
szakhatósági állásfoglalás kerül kiadásra. 
A használatbavételi engedélyezési eljárás során – amennyiben az építési engedélyezéskor a 
közlekedési hatóság által feltétel került megállapítása - az első fokú építésügyi hatóság 
megkeresése alapján ismételten szakhatósági állásfoglalás kerül kiadásra. 
Építési, illetve használatbavételi engedélyezési eljárásokban az első fokú építésügyi hatóság 
ÉTDR rendszeren keresztül keresi meg a közlekedési hatóságot. 
 
Ügyintézési határidő: 15 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett 
eljárási cselekmények. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A szakhatósági 
állásfoglalás az eljáró hatóság határozata, illetve eljárást megszüntető végzése elleni 
jogorvoslat keretében támadható meg. 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

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

rendelet; 

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet; 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.); 

  

Ügytípus megnevezése: Településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek 
véleményezési eljárásában szakvélemény kiadása 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Baranya megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen vagy postai kézbesítés útján; 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 
7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 
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Jogosultak köre: 
A települési önkormányzat, a település polgármestere. 
 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Jelenleg nem áll rendelkezésre 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Jelenleg nem áll rendelkezésre 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott iratok, valamint az ÚT 2-1.218 

számú, „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei” című útügyi műszaki 

előírásban foglalt dokumentumok. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Nem merül fel. 

 

Ügy rövid leírása: 

A település polgármestere küldi meg az érintett államigazgatási szerveknek a 

településfejlesztési koncepcióról szóló előzetes tájékoztatást, majd a településfejlesztési 

koncepció tervezetét. Ezeket a megküldött dokumentáció alapján a közlekedési hatóság 

véleményezi. 

A településrendezési eszközök véleményezési eljárása lehet teljes, egyszerűsített, vagy 

tárgyalásos. A teljes eljáráson belül van előzetes tájékoztatási és véleményezési szakasz. 

 

Ügyintézési határidő: 

A településfejlesztési koncepcióról küldött előzetes tájékoztatóra vélemény adása esetén 21 

nap. 

A településfejlesztési koncepció tervezetének véleményezése esetén 21 nap. 

Az előzetes tájékoztatóra vélemény adása esetén 21 nap. 

A véleményezési szakaszban adott vélemény adása esetén 30 nap. 

Egyszerűsített eljárásban vélemény adása esetén 15 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. 

 

Ügyfélfogadási idő útügyekben: 
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A Baranya Megyei Kormányhivatal  

Pécsi Járási Hivatal  

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  

Útügyi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom utca 2. 

 

Hétfő, Kedd, Csütörtök  800-1130,  1215-1500 

Szerda    800-1130,  1215-1630 

Péntek     800-1130 
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MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI 
FŐOSZTÁLY 

 
MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI OSZTÁLY 

 
Ügytípus megnevezése: Mérőeszköz hitelesítés, kalibrálás 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
7623 Pécs, József Attila u. 13. 
Baranya megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 
Személyesen, Levélben / Email-ben 
 
Jogosultak köre: 
Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, nonprofit szervezetek, stb. 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Elektronikusan elérhető program nem áll rendelkezésre. 
Időpont egyeztetés kérése levélben, vagy Email-ben történhet. 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Kérelem, megrendelő 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
ld. 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért 
fizetendő díjak megállapításáról,  
Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni- 
 
Ügy rövid leírása: 
A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály hitelesíti a közérdekkel, a közegészségüggyel, a 
közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és 
vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési 
feladatokra használt mérőeszközöket attól függően, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele 
szemben támasztott mérésügyi előírásoknak 
A hitelesítést a kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági szakigazgatási szerve saját 
laboratóriumában, az arra jogosult Hitelesítő Laboratóriumokban, illetve a mérőeszköz 
felállítási helyén végzi.  
 
Ügyintézési határidő: 
21 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Fellebbezés; Bíróság 
 
GY.I.K.: 
A folyamatosság biztosítása céljából hitelesítési igényét az eszköz hitelesítésének lejártát 
megelőzően ‒ 30 nappal ‒ előre jelezze. 
A kalibrálási tevékenység nem hatósági tevékenység, A kalibrálás azoknak a műveleteknek az 
összessége, amelyekkel (meghatározott feltételek mellett) megállapítható az összefüggés a 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
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mérőeszköz vagy a mérőrendszer értékmutatása, illetve a mérendő mennyiségnek mértékkel 
vagy anyagminta által megtestesített, vagy használati etalonnal megvalósított (helyes) értéke 
között. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről;  

 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyi törvény végrehajtásáról;  

 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért 
fizetendő díjak megállapításáról;  

 365/2016 Korm.rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és 
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról. 

 
Ügytípus megnevezése: Nyomástartó berendezésekhez és rendszerekhez kapcsolódó 
hatósági eljárások 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
7623 Pécs, József Attila u. 13. 
Baranya megye 
Somogy megye 
Tolna megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 
Személyesen, vagy postai úton levélben 
 
Jogosultak köre: 
Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, nonprofit szervezetek, stb. 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Elektronikusan elérhető program nem áll rendelkezésre. 
Időpont egyeztetés kérése telefonon, levélben, vagy Email-ben történhet. 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
ld. 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a 
kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki biztonsági hatósági felügyeletéről és 
az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
ld. 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 
hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.  
Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 
 
Ügy rövid leírása: 
A kazánok, illetőleg a fűtött vagy nem fűtött nyomástartó edények létesítésének, 
használatbavételének, átalakításának és javításának műszaki biztonsági felügyeletét és a 
kazánok vegyi kezelésének engedélyezését és ellenőrzését a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai látják el. A 
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felügyeleti eljárások a következők: létesítési, használatbavételi eljárások, próbaüzemi, komplex 
biztonságtechnikai, időszakos és különleges hatósági ellenőrző vizsgálatok, továbbá a 
biztonsági szerelvények ellenőrző vizsgálatai és hitelesítése. 
Ügyintézési határidő: 
21 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Fellebbezés; Bíróság 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a 
kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki biztonsági hatósági 
felügyeletéről és az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről  

 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági 
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról 

 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 
hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari 
és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

 
Ügytípus megnevezése:Veszélyes folyadékok és olvadékok tároló létesítményeihez 
kapcsolódó hatósági eljárások 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
7623 Pécs, József Attila u. 13. 
Baranya megye 
Somogy megye 
Tolna megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 
Személyesen, vagy postai úton levélben 
 
Jogosultak köre: 
Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, nonprofit szervezetek, stb. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Elektronikusan elérhető program nem áll rendelkezésre. 
Időpont egyeztetés kérése telefonon, levélben, vagy Email-ben történhet. 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
ld. 1/2016 (I.05) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, 
tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről 
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Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
ld. 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 
hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.  
Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 
 
Ügy rövid leírása: 
Jogszabály alapján (1/2016. (I. 05.) NGM rend.) a veszélyes (éghető, gyújtóhatású, maró és 
mérgező) folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló nyomástartó edénynek nem minősülő, 
helyhez kötött tartályok létesítése, használata, javítása, felújítása, átalakítása engedély 
birtokában történhet. A tartályokról a gyártónak megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania. A 
tartályok időszakos ellenőrző vizsgálatáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Súlyos 
üzemzavart a kivizsgálás céljából az illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságnak be kell jelenteni. A területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok végzik a 
vidékfejlesztési miniszternek a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű 
feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló rendeletében 
[118/2011. (XII. 15.) VM rend.] foglaltak ellenőrzését. 
 
Ügyintézési határidő: 
21 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Fellebbezés; Bíróság 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 1/2016 (I.05) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok 
tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, 
hatósági felügyeletéről; 

 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet a benzin tárolásából, elosztásából és 
töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) 
csökkentéséről;  

 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának 
egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról;  

 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, 
valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról, 

 
Ügytípus megnevezése: Gázfelhasználói technológia használatbavételi jóváhagyása 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
7623 Pécs, József Attila u. 13. 
Baranya megye 
Somogy megye 
Tolna megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 
Személyesen, vagy postai úton levélben 
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Jogosultak köre: 
Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, nonprofit szervezetek, stb. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Elektronikusan elérhető program nem áll rendelkezésre. 
Időpont egyeztetés kérése telefonon, levélben, vagy Email-ben történhet. 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
ld. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói 
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az 
ezekkel összefüggő hatósági feladatokról 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
ld. 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 
hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.  
Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 
 
Ügy rövid leírása: 
Az ipari és mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gázfogyasztó 
energetikai berendezések, létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartoznak. 
A területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság a műszaki-biztonsági felügyelete 
keretében:  

a) Kérelemre jóváhagyja a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó 
technológiák használatbavételét, átalakítását. A gázfelhasználó technológiák 
használatbavételét megelőzően gáz-biztonságtechnikai ellenőrzés alapján dönt 
a használatbavétel jóváhagyásáról. Ehhez elrendelheti próbaüzemeltetés 
lefolytatását is, melynek során el kell végezni a jóváhagyás megalapozásához 
szükséges melegüzemi biztonsági ellenőrzést. 

b)  A helyszínen ellenőrzi a gázfelhasználó technológiák létesítésére és 
üzemeltetésére vonatkozó műszaki-biztonsági előírások betartását. 

 
Ügyintézési határidő: 
21 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Fellebbezés; Bíróság 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 2008. évi XL törvény a földgázellátásról;  

 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
rendelkezéseinek végrehajtásáról;  

 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói 
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági 
előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról;  

 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának 
egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 
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 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, 
valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról 

 
Ügytípus megnevezése: Gázszerelői igazolványok kiadása  
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
7623 Pécs, József Attila u. 13. 
Baranya megye 
Somogy megye 
Tolna megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 
Személyesen, vagy postai úton levélben 
 
Jogosultak köre: 
Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, nonprofit szervezetek, stb. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Elektronikusan elérhető program nem áll rendelkezésre. 
Időpont egyeztetés kérése telefonon, levélben, vagy Email-ben történhet. 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
ld. 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
ld. 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 
hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.  
Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 
 
Ügy rövid leírása: 
A földgázellátásról szóló törvény szerinti csatlakozóvezeték- és felhasználói berendezés-
létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységet folytató 
gázszerelő részére a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatósága ad engedélyt, ha kérelméhez eredetiben bemutatja vagy másolatban mellékeli az 
előírt képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. 
 
Ügyintézési határidő: 
21 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Fellebbezés; Bíróság 
 
GY.I.K.: 
Az engedély a megadásától számított öt évig hatályos.  

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

Az engedély hatálya – a gázszerelő kérelmére – öt évenként meghosszabbítható. Az engedély 
hatálya meghosszabbításának feltétele a továbbképzés elvégzése. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 2008. évi XL törvény a földgázellátásról;  

 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
rendelkezéseinek végrehajtásáról;  

 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet a gázszerelők engedélyezéséről és 
nyilvántartásáról; 

 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának 
egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, 
valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról 

 
Ügytípus megnevezése: Gázüzemű járművek gáztartályaihoz kapcsolódó hatósági 
eljárások 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
7623 Pécs, József Attila u. 13. 
Baranya megye 
Somogy megye 
Tolna megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 
Személyesen, vagy postai úton levélben  
 
Jogosultak köre: 
Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, nonprofit szervezetek, stb. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Elektronikusan elérhető program nem áll rendelkezésre. 
Időpont egyeztetés kérése telefonon, levélben, vagy Email-ben történhet. 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
ld. 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a 
kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki biztonsági hatósági felügyeletéről és 
az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
ld. 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 
hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.  
Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 
 
Ügy rövid leírása: 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
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A gépjárművekbe beépítendő üzemanyag ellátó berendezésekre, gáztartályokra jóváhagyási 
jel használatának engedélyezése a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés 
értelmében a kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő, területileg illetékes 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságtól kérhető. 
 
Ügyintézési határidő: 
21 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Fellebbezés; Bíróság 
 
GY.I.K.: 
A gázüzemű jármű gáztartályának jóváhagyási jellel (melyet a gyártó LPG esetén 10 évnél, 
CNG esetén 3 évnél nem régebben elvégzett beütéssel igazolt) vagy a hatóság által kiadott 
„Tanúsítvánnyal” rendelkeznie kell. 
  A gépjárműbe beszerelt autógáztartályon LPG esetén a gyártástól számított 10 év 
letelte előtt, CNG esetén a gyártástól számított 3 év letelte előtt időszakos ellenőrzést kell 
végeztetni. Az autógáztartályok engedélyezett élettartama LPG esetén a gyártástól számított 
15 év, CNG esetén a gyártó által előírt, de legfeljebb a gyártástól számított 20 év.    
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, 
a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki biztonsági hatósági 
felügyeletéről és az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről  

 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó 
berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű 
motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának 
műszaki-biztonsági követelményeiről 

 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, 
valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról 

 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának 
egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

 
Ügytípus megnevezése: Sajátos építményekhez kapcsolódó hatósági eljárások  
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
7623 Pécs, József Attila u. 13. 
Baranya megye 
Somogy megye 
Tolna megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 
Személyesen, vagy postai úton levélben 
 
Jogosultak köre: 
Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, nonprofit szervezetek, stb. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
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formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Elektronikusan elérhető program nem áll rendelkezésre. 
Időpont egyeztetés kérése telefonon, levélben, vagy Email-ben történhet. 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
ld. 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi 
hatósági eljárások szabályairól;  
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokról;  
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
végrehajtásáról 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
ld. 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 
hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.  
Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 
 
Ügy rövid leírása: 
Az illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság építésügyi hatóságként jár el az 
alábbi sajátos építményfajták tekintetében: 

a) a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét 

közvetlenül szolgáló építmény (ideértve a közforgalmú autógáztöltő-állomásokat 

és az azok rendeltetésével szorosan összefüggő rendeltetésű építményeket), 

b) a közforgalmú üzemanyagtöltő-állomások műtárgyai az utak kivételével, 

c) a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül 

szolgáló építmény, 

d) a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók elhelyezését vagy 

védelmét közvetlenül szolgáló építmény, 

e) a külön jogszabályban meghatározott, 50 kVA-nál nagyobb névleges 

teljesítőképességű kiserőművet ellátó hőtermelési rendeltetésű berendezés 

védelmét vagy a 0,5 MW-nál nagyobb hőteljesítményű hőtermelési és 

hőszolgáltatási berendezés (ideérve a fűtőművet is) védelmét közvetlenül 

szolgáló építmény, 

f) a biogáz- és komposztálótelep technológiáinak elhelyezését vagy védelmét 

közvetlenül szolgáló építmény, az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, 

megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és tároló 

építmény, a villamosmű kivételével, 

g) az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító, 

h) az épített üvegipari vagy fémipari kemence, 

i) építménynek minősülő helyhez kötött útépítő berendezés (aszfaltkeverő telep 

építményei), 

j) ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és 

ezek elegyeiből álló gázokat fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés, az 

elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építménnyel együtt, 

k) a hőtávvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény, beleértve a 

hőszolgáltatás nyomvonal jellegű építményeit is, 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
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l) a külön jogszabályban meghatározott villamosmű, a termelői vezeték, a 

magánvezeték és a közvetlen vezeték. 

 
Ügyintézési határidő: 
21 nap; 
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárások esetén 2 hónap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Fellebbezés; Bíróság 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági eljárások szabályairól;  

 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásokról;  

 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény végrehajtásáról; 320/2010. (XII.27.) Kormányrendelet a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról;  

 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, 
valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról 

 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának 
egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

 
Ügytípus megnevezése: Felvonókhoz, mozgólépcsőkhöz, mozgójárdákhoz kapcsolódó 
hatósági eljárások 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
7623 Pécs, József Attila u. 13. 
Baranya megye 
Somogy megye 
Tolna megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 
Személyesen, vagy postai úton levélben 
 
Jogosultak köre: 
Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, nonprofit szervezetek, stb. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Elektronikusan elérhető program nem áll rendelkezésre. 
Időpont egyeztetés kérése telefonon, levélben, vagy Email-ben történhet. 
 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
ld. 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról  
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
ld. 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 
hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.  
Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 
 
Ügy rövid leírása: 
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 2014. 
április 1-jétől hatályos 17/A. § (1) bekezdése értelmében felvonót és mozgólépcsőt létesíteni, 
áthelyezni, átalakítani, a létesítést követően használatba venni és műszaki biztonságtechnikai 
felülvizsgálatukat elvégezni a Pftv. végrehajtására kiadott, 2014. június 5-étől hatályos, a 
felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletben 
meghatározott közigazgatási hatóság engedélyével lehet. 
Ha a felvonó vagy a mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, 
használatbavételéhez vagy bontásához az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet 
szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenység is szükséges, a 
létesítést, az áthelyezést, az átalakítást, a használatbavételt, a bontást az építésügyi hatósági 
engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az általános vagy a sajátos építésügyi hatóságtól kell 
kérni. 
Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, a 
létesítést, a használatbavételt, az áthelyezést, a berendezés főbb műszaki adatainak 
megváltozásával járó átalakítását első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi 
és műszaki biztonsági hatósága, másodfokon országos illetékességgel a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban. A berendezés 
elbontását – amennyiben annak bontása az építésügyi hatóság bontási engedélyéhez kötött 
bontási tevékenységgel nem jár együtt – ugyancsak a mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóság engedélyezi. 
 
Ügyintézési határidő: 
21 nap; 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Fellebbezés; Bíróság 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és 
mozgójárdákról; 

 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, 
valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról 

 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának 
egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

 
Ügytípus megnevezése: Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
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Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
7623 Pécs, József Attila u. 13. 
Baranya megye 
Somogy megye 
Tolna megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 
Személyesen, vagy postai úton levélben 
 
Jogosultak köre: 
Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, nonprofit szervezetek, stb. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Elektronikusan elérhető program nem áll rendelkezésre. 
Időpont egyeztetés kérése telefonon, levélben, vagy Email-ben történhet. 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
ld. 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásokról 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
ld. 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 
hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.  
Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 
 
Ügy rövid leírása: 
A villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építéséhez, 
üzemeltetéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez az 
építésügyi hatóság, mint sajátos építményfajtát engedélyező építésügyi hatóság engedélye 
szükséges. 
 
Ügyintézési határidő: 
2 hónap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Fellebbezés; Bíróság 
 
GY.I.K.: 
A sajátos építmények, valamint az azokban elhelyezett, beépített berendezések, technológiák 
műszaki biztonsági követelményeit az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és 

közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 

 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei 

Szabályzat hatályba léptetéséről; 

 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi 

Szabályzatáról 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
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Vonatkozó jogszabályok: 

 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról;  

 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásokról; 320/2010. (XII.27.) Kormányrendelet a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról;  

 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, 
valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról 

 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának 
egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 
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MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI 
FŐOSZTÁLY 

 

FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY 

 

Ügytípus megnevezése: A felhasználó távhő- szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:  lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt 

épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti 

hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa, 

valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget 

tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 

biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

által megvásárolt lakóingatlan bérlője  

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány a fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem tekintetében 

nincs. A felhasználó köteles panaszával - a hatósági eljárást 

megelőzően - igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni. A 

gyakorlatban ez a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott 

válasz másolatát jelenti. Csatolni kell továbbá minden 

mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak 

másolatát. 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a hiteles 

hőmennyiségmérésre, -  a fűtési célú és a használati melegvíz-

készítés céljára felhasznált hő külön-külön meghatározására és 

számlázására, - a szolgáltató vételezési igénybejelentésre 30 

napon belül adandó, valamint a karbantartásra vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére, az Általános 

Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok hozzáférhetővé tételére 

vonatkozó előírások ellenőrzése.  

 

Ügyintézési határidő:  60 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: 

Egész télen alig voltak bekapcsolva a radiátorok, mégis 

nagymértékű fogyasztásról szóló számlát kapott a fogyasztó.  

Jogos-e? 

 

Társasházak esetén, ha a tulajdonosi közösség fűtési 

költségmegosztók alkalmazásáról döntött, akkor az elszámolási 

időszakban igénybe vett fűtési hőmennyiségnek legalább 30%-át, 

de legfeljebb 50%-át az épületrészek fűtött légtérfogata 

arányában, a fennmaradó részét fogyasztásarányosan, a fűtési 

költségmegosztók leolvasott adatainak alapulvételével és azoknak 

korrekciós tényezőkkel történő módosításával számított értékei 

arányában kell az épületrészek között felosztani. Így előfordulhat, 

hogy az épület magas fogyasztása miatt jut a fogyasztóra 

magasabb költség. 

 

Fogyasztásmérőnek minősülnek-e a lakásokban a radiátorokra 

felszerelt műszerek, és ennek alapján köteles-e a szolgáltató 

számlázni? 

Nem, a radiátorokra felszerelt műszerek az épület összes 

hőfelhasználásának /fogyasztásnak/ a lakók közötti megosztására 

szolgálnak.  

 

Mi az alapja a távhőszámlának? 

A hőszolgáltatás során a szolgáltató a hődíjat kizárólag a 

lakóépület hőközpontjában (hőfogadó állomásán) felszerelt, a 

szolgáltató tulajdonában levő hiteles hőmennyiségmérőn mért 

hőmennyiség szerint számlázhatja ki. 
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A fogyasztó által kezdeményezett mérő felülvizsgálat költsége kit 

terhel? 

A felhasználó kérheti a távhőszolgáltatótól az alkalmazott 

mérőeszköz hitelességének mérésügyi hatóság általi igazolását, 

valamint az alkalmazott mérőeszközök megfelelő beépítésének 

méréstechnikai felülvizsgálatát. Ha a mérőeszköz felülvizsgálata 

indokolt volt, annak költsége a távhőszolgáltatót terheli, ellenkező 

esetben a költséget a vizsgálatot kezdeményező felhasználó 

köteles viselni. 

 

Mi alapján történik a fűtési hőmennyiség felosztása a 

lakóközösségen belül? 

 

Egyrészt történhet az egyes épületrészek (lakások, nem lakás 

célú fűtött helyiségek) fűtött légtérfogata alapján, másrészt a 

hőleadó berendezésekre felszerelt fűtési költségmegosztó 

műszerek kiértékelt adatai alapján. A lakóközösségen múlik, hogy 

a fenti lehetőségek közül melyik díjfelosztási módot választja. A 

díjfelosztásról a közös képviselő jogosult rendelkezni a távhő 

szolgáltatónál. 

 

Miből tevődik össze a felhasználó által fizetendő díj? 

 

Attól függően, hogy közvetített szolgáltatás nélkül vagy közvetített 

szolgáltatással együtt veszik igénybe a közüzemi szolgáltatást az 

alábbi díjtételeket különböztetjük meg: 

1; közvetített szolgáltatás nélküli díjak esetén 

Fűtési célú költségek = Fűtési díj + Alapdíj + Hődíj 

Vízfelmelegítési célú költségek= Vízfelmelegítési díj + Alapdíj + 

Hődíj 

2; közvetített szolgáltatást is tartalmazó díjak felszámításánál a 

fent megjelölt költségek kiegészülnek a Vízi közmű-szolgáltatások 

díjával = Ivóvíz szolgáltatás alap vagy átalánydíja, fogyasztással 

arányos díj, szennyvíz + Vízmérőn mért ivóvíz elvezetés és 

tisztítás alapdíja vagy átalánydíja + Elvezetett mennyiséggel 

arányos szennyvízdíj + Áthárított vízterhelési díj. 

 

Vonatkozó jogszabályok:     

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XLVIII. törvény és a 

végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 
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- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

Ügytípus megnevezése:  A lakossági fogyasztó földgázszolgáltatóval szemben 

benyújtott kérelme  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:  lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy 

felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, 

üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - 

fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére 

megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem 

folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a 

lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma 

meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös 

fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját 

háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat 

jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány a fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem tekintetében 

nincs. A felhasználó köteles panaszával - a hatósági eljárást 

megelőzően - igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni. A 

gyakorlatban ez a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott 

válasz másolatát jelenti. Csatolni kell továbbá minden 

rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak 

másolatát. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a lakossági fogyasztók 

esetében az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy 

mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem 

miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, a tartozás 

rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt 

bekapcsolására terjed ki, kivéve, ha azok szerződés nélküli 

vételezéssel, szabálytalan vételezéssel vagy ezek 

jogkövetkezményeivel is kapcsolatosak.  

  

Ügyintézési határidő: 60 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: 

Az elszámolás miért nem a ténylegesen leolvasott fogyasztás (m3) 

alapján történik? 

A jogszabályi előírások szerint a szolgáltató köteles a 

földgázfogyasztást a felhasznált hőmennyiség alapján MJ-ban 

elszámolni, a mérőóra azonban m3-ben méri az elfogyasztott 

földgáz mennyiségét. A földgáz fizikai tulajdonságait több tényező 

befolyásolja, ezért a szolgáltató ún. korrekciós tényezőt köteles 

alkalmazni az átszámítás során. 

 

Milyen elszámolási módok közül választhat a fogyasztó? 

Átalány: 11 hónapon keresztül havonta azonos gázmennyiség 

alapján részszámla. A résszámla mennyisége az előző 

elszámolási időszak fogyasztásának függvénye. A leolvasás 

hónapján éves elszámoló számla készül a leolvasott mérőállás 

alapján. 

Diktálás: a fogyasztó minden hónap azonos időszakában közli a 

szolgáltatóval az óraállást, mely alapján a szolgáltató elkészíti a 

számlát. Éves leolvasásra ebben az esetben is sor kerül, mely 

alapján éves elszámoló számlát készít a szolgáltató. 
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Mi az a jelleggörbe? 

Földgáz szolgáltatás esetében a díjszabás I. és II. árkategória 

szerint történik. A kedvezményes áron elszámolható, azaz az I. 

árkategóriába tartozó maximális mennyiség 1.200 m3 vagy 41.040 

MJ, az ezen felüli fogyasztás elszámolása a II. árkategóriában 

történik. A kedvezményes ár figyelembe vétele a következő 

módon történik: az egyetemes szolgáltató az elszámolási 

időszakon belül azonos mennyiségről kiállított részszámlák 

esetében a napok vagy a számlázási hónapok számának 

arányában (az üzletszabályzatnak megfelelően), egyéb 

számlákban a fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával érvényesíti 

az I., illetve II. árkategória szerinti díjszabásokat. 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény  

- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. 

évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó 

értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 

69/2016. (XII.29.) NFM rendelet 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

  

Ügytípus megnevezése:  A lakossági fogyasztó villamos energia szolgáltatóval 

szemben benyújtott kérelme  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124061.177796
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
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 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:  Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy 

felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, 

üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - 

fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia 

vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt 

villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából 

gazdasági tevékenységet; ha a lakóépületben a műszakilag 

megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő 

önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a 

lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás 

vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára 

vételez és a vásárolt villamos energiával nem folytat 

jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány a fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem tekintetében 

nincs. A felhasználó köteles panaszával - a hatósági eljárást 

megelőzően - igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni. A 

gyakorlatban ez a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott 

válasz másolatát jelenti. Csatolni kell továbbá minden 

rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak 

másolatát. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a lakossági fogyasztók 

esetében az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy 

mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történő, fizetési 

késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, 

a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő 

ismételt bekapcsolására terjed ki, kivéve, ha azok szerződés 

nélküli vételezéssel, szabálytalan vételezéssel vagy ezek 

jogkövetkezményeivel is kapcsolatosak.  

 

Ügyintézési határidő: 60 nap. 

 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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Jogorvoslati lehetőség: van. 
 

GY.I.K.: Ha a szolgáltató szabálytalan vételezést állapít meg és kötbért 

szab ki, amivel a fogyasztó nem ért egyet, hova fordulhat 

panaszával? 

 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 

    

 Ha a fogyasztó tartozását a szolgáltató átadta behajtásra, kihez 

fordulhat? 

 A behajtó céghez, Békéltető Testülethez vagy bírósághoz. 

 

   Milyen díjelemekből áll a számla? 

 Egyetemes szolgáltatási árból és rendszerhasználati díjból. A 

rendszerhasználati díj több tételből tevődik össze, melyből az 

elosztói alapdíj fix összeg, a többi tétel a fogyasztástól függ. 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a 

végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

- a villamos energia szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I.31.) 

NFM rendelet 

 

Ügytípus megnevezése:  A lakossági fogyasztó vízi-közmű szolgáltatóval szemben 

benyújtott kérelme  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
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 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:  lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki 

nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját 

háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében 

veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a 

lakásszövetkezet 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány a fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem tekintetében 

nincs. Azonban a hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően 

a felhasználó köteles panaszával - a hatósági eljárást 

megelőzően - igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni. A 

gyakorlatban ez a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott 

válasz másolatát jelenti. Csatolni kell továbbá minden 

rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak 

másolatát. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a lakossági 

felhasználókkal szemben az elszámolásra, számlázásra, 

díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatás 

korlátozásával vagy felfüggesztésével kapcsolatos, jogszabályban 

és üzletszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésének 

vizsgálatára terjed ki 

 

Ügyintézési határidő: 60 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: 

Mit tehet a fogyasztó, ha a bekötési mérő szerinte nem jól mér? 

Amennyiben a fogyasztó vitatja a mérő pontosságát, kérheti 

annak felülvizsgálatát. Ha a vizsgálat hibát nem állapít meg, úgy a 

vizsgálat díja a fogyasztót terheli. 

 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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Mit tehet a fogyasztó, ha a mellékmérő nem jól mér? 

A mellékmérő a fogyasztó tulajdona, így annak hitelesítéséről és 

rendkívüli vizsgálatáról a fogyasztónak kell gondoskodni saját 

költségén. 

 

Korlátozás esetén kell-e valamilyen vízvételezési lehetőséget 

biztosítani a fogyasztó részére? 

Igen. Jogszabály állapítja meg a lehetséges módot és a 

minimálisan biztosítandó mennyiséget.   

 

Elfagyott az aknában levő bekötési vízmérő. Ez kinek a 

felelőssége? 

A fogyasztó felelőssége, mert a mérőóra állagának megóvása, a 

vízmérő akna tisztántartása a fogyasztó kötelezettsége. 

Nem hivatkozhat azonban a víziközmű-szolgáltató a 

felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos 

kötelezettsége megszegésére vagy a fogyasztásmérő 

leszerelését megakadályozó zár vagy plomba sérülésére, ha a 

víziközmű-szolgáltató nem tudja bizonyítani, hogy a 

fogyasztásmérőt sérülésmentes állapotban adta át a 

felhasználónak, vagy ha a fogyasztásmérő nem a felhasználó 

kizárólagos őrizetében van. 

  

Csőtörés esetén az elfolyt víz mennyisége után kell-e 

szennyvízelvezetési díjat fizetni? 

Abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzés megállapítja a házi 

ivóvízhálózatból a környezetbe történő elszivárgás tényét, úgy a 

szolgáltató jogszabályban szabályozott módon állapítja meg az 

elfolyt víz mennyiségét, mely mennyiségre szennyvíz díjat nem 

számít fel.  

 

Jogosan kéri-e a szolgáltató a bekötési mérőn és mellékmérőkön 

mutatkozó fogyasztás különbözetének ellenértékét a 

társasháztól? 

Főszabályként az elszámolás alapja a bekötési mérőn mért 

fogyasztás. 

A mellékmérőkön mért fogyasztás szerinti elszámolás akkor 

lehetséges, ha valamennyi elkülönített vízhasználói hely hatályos 

mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és az ivóvízvételi 

helyek fogyasztását kizárólag hiteles, plombával vagy záró 

bélyeggel ellátott mellékvízmérőkkel mérik, és a karbantartás 

elmaradására visszavezethető vízveszteség vagy a felhasználók 

elszámolatlan vízvételi lehetősége kizárható. 

 

Vonatkozó jogszabályok:  
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- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 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 fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 

Ügytípus megnevezése:  A természetes személy ingatlanhasználók, társasházak, 

illetve lakásszövetkezetek a hulladékgazdálkodó 

közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:  természetes személy, társasházak, lakásszövetkezetek 

 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány a fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem tekintetében 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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nincs. A felhasználó köteles panaszával - a hatósági eljárást 

megelőzően - igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni. A 

gyakorlatban ez a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott 

válasz másolatát jelenti. Csatolni kell továbbá minden 

rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak 

másolatát. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre az elszámolással, 

számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék 

esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, 

tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségre vonatkozó 

rendelkezések vizsgálatára terjed ki 

 

Ügyintézési határidő: 60 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: 

Ha az ingatlan üres, és nem keletkezik hulladék, kell-e fizetni a 

szemétszállításért? 

A szüneteltetési lehetőségeket a helyi önkormányzati rendelet 

határozza meg. A közszolgáltatóhoz szüneteltetési kérelmet kell 

benyújtani, melyről a közszolgáltató dönt. 

 

Mi a teendő az ingatlan tulajdonában bekövetkező változás 

esetén? 

A korábbi és új tulajdonosnak is – tehát mindkét félnek – 15 

napon belül bejelentési kötelezettsége van a közszolgáltató felé. 

 

Nem kötött szerződést a közszolgáltatóval, hulladékot nem termel, 

mégis számlákat kap. Mi ennek az oka? 

A hulladékszállítás egy kötelezően igénybe veendő szolgáltatás, 

írásba foglalt szerződés nélkül is érvényes.  

 

A hulladékszállítás gyakoriságát lehet-e módosítani? 

A szállítás gyakoriságát jogszabály határozza meg, nem a 

közszolgáltató. A gyakoriság módosítására nincs lehetőség. 

 

A közszolgáltató nem szállítja el a hulladékot, de a díjat 

kiszámlázza. Mi a teendő? 
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A közszolgáltató felé megtett panaszt esetleges elutasítását 

követően, kérheti a megyeszékhely szerinti fogyasztóvédelmi 

hatóság eljárását. 

 

A szállítók összetörték a hulladékgyújtó edényt, mi a teendő? 

Haladéktalanul jelezze panaszát a közszolgáltató felé.  

 

Milyen a szabványos edény? 

A szabványos edények MSZ EN 840-1 szabvány szerint 

készülnek. Általánosságban elmondtató, hogy a kör 

keresztmetszetű edények nem felelnek meg a szabványnak, a 

négyzet alapúak általában igen. Érdemes erről a vásárlás előtt 

tájékozódni. 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

- a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. 

(III. 28.) Korm. rendelet; 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

szóló 385/2014.  

(XII. 31.) Korm. rendelet; 

- az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott 

szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, 

valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 

szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet; 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 

Ügytípus megnevezése:  Általános kereskedelmi tevékenység ellenőrzése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Pécsi Járási Hivatal területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
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 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:   - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

  

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány, kötelezően csatolandó dokumentum  a 

fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem, közérdekű bejelentés 

tekintetében nincs. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  Általános, az egyes üzletek működésére vonatkozó előírások 

ellenőrzése. Az üzletek általános működési szempontjainak 

vizsgálata alapvető fontosságú fogyasztóvédelmi érdek, érinti 

valamennyi fogyasztói alapjogot. Továbbá a fiatalkorúak alkohol 

és dohánytermékkel történő kiszolgálásának ellenőrzése is a 

fogyasztóvédelmi hatóság feladata. A jogszabályi előírások 

betartását a fogyasztóvédelmi hatóságok hivatalból ellenőrzik.  

 

Ügyintézési határidő: bejelentés alapján hivatalból indult eljárás 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: 

 Köteles-e a kereskedő a nála vásárolt termékeket ingyenesen 

becsomagolni? 

 A kereskedő köteles a megvásárolt terméket jellegének megfelelő 

módon ingyen becsomagolni (pl. a helyben kimért 

húskészítmények, zöldségek vagy pékáru, stb.) esetében.  Nem 

köteles azonban ingyen becsomagolni  az olyan termékeket, 

amelyeknek jellege azt nem indokolja  (pl. gyárilag egyedileg 

csomagolt termékek, ruházati termékek, vegyi termékek, könyvek, 

stb.).  

mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

  

 Köteles-e a kereskedő kettős árfeltüntetés esetén az alacsonyabb 

áron odaadni a terméket? 

 Nem minden esetben, pl. irreálisan alacsony áron vagy az 

üzletben eltérő helyeken feltüntetett különböző árak esetében 

nem. 

 

 Megfelelő-e az, amikor az eladási ár a nettó ár + ÁFA módon van 

feltüntetve? 

 Nem. A termék eladási áraként a fogyasztó által ténylegesen 

fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is 

tartalmazó árat kell feltüntetni. 

 

 Akcióval hirdetett termékek esetén is a ténylegesen fizetendő árat 

kell feltüntetni, vagy elég a termék ára mínusz az engedmény %-

os mértékének feltüntetése? 

 Nem. Mindenkor a ténylegesen fizetendő eladási árat kell 

feltüntetni. 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet 

- a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 

dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. 

törvény 

- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 

évi XLII. törvény 

- a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a végrehajtására 

kiadott 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet 

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 

- a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások 

díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) 

NFGM-SZMM együttes rendelet 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
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Ügytípus megnevezése:  Elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:   - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány, kötelezően csatolandó dokumentum  a 

fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem, közérdekű bejelentés 

tekintetében nincs. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  Az információs technológia rohamos fejlődésének köszönhetően 

egyre több fogyasztó vásárol internetes áruházban. 

 Az online vásárlások során fokozottan fennáll a nem körültekintő, 

meggondolatlan szerződéskötés veszélye. A fogyasztóval 

szerződést kötő félnek a szerződéskötést megelőzően és a 

szerződés teljesítése során a vállalkozás tájékoztatási 

kötelezettségét vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap . 

mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: 

 Az interneten rendelt terméket szeretné a vásárló visszaküldeni. 

Elállhat-e a szerződéstől jogkövetkezmények nélkül? 

 Igen, abban az esetben, ha a termék átvételétől számított 14 

napon belül jelezte az elállási szándékát a kereskedő felé. 

 

Elállás esetén a kereskedőnek csak a termék árát kell a fogyasztó 

részére visszafizetnie? 

 Nem, amennyiben a kiszállításnak is volt költsége, azt is vissza 

kell fizetnie a fogyasztó részére.  

 

A kereskedő kötheti-e feltételhez a fogyasztó elállását (pl. 

csomagolás megléte, termék kipróbálása, stb.)? 

 Nem, jogszabály ilyen feltételekre nem ad lehetőséget. 

  

Hány napon belül köteles a kereskedő visszafizetni a termék árát 

elállás esetén?  

 Haladéktalanul, vagy az elállásról való tudomásszerzéstől, de 

legkésőbb a termék visszaszolgáltatásától számított 14 napon 

belül. 

 

14 napon belüli elállás esetén kell-e a fogyasztónak indokolnia 

elállási szándékát? 

 Nem. 

 

Mit tehet a fogyasztó, ha interneten keresztül magánszemélytől 

(pl. jófogás, vatera, stb.) vásárolt, és nem elégedett a termékkel 

vagy az meghibásodott?  

 Vegye fel a kapcsolatot az eladóval, és ha nem tudnak 

megegyezni vagy elzárkózik a panasz rendezésétől, igényét 

kizárólag polgári peres úton tudja érvényesíteni.  

 

A nem magyarországi webáruházakra is vonatkozik az elállási 

jog? 

Igen, azonban ha nem tudja igényét érvényesíteni, és a vásárlás 

az EU valamely tagállamban, Izlandon vagy Norvégiában működő 

webáruházból történt, segítséget kérhet az Európai 

Fogyasztóvédelmi Központtól. Elérhetősége: www.magyarefk.hu.  

  

  

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

http://www.magyarefk.hu/
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- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet  

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 

- a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások 

díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) 

NFGM-SZMM együttes rendelet 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 

Ügytípus megnevezése:  Elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:   - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány, kötelezően csatolandó dokumentum  a 

fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem, közérdekű bejelentés 

tekintetében nincs. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  Az információs technológia rohamos fejlődésének köszönhetően 

egyre több fogyasztó vásárol internetes áruházban. 

 Az online vásárlások során fokozottan fennáll a nem körültekintő, 

meggondolatlan szerződéskötés veszélye. A fogyasztóval 

szerződést kötő félnek a szerződéskötést megelőzően és a 

szerződés teljesítése során a vállalkozás tájékoztatási 

kötelezettségét vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap . 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: 

 Az interneten rendelt terméket szeretné a vásárló visszaküldeni. 

Elállhat-e a szerződéstől jogkövetkezmények nélkül? 

 Igen, abban az esetben, ha a termék átvételétől számított 14 

napon belül jelezte az elállási szándékát a kereskedő felé. 

 

Elállás esetén a kereskedőnek csak a termék árát kell a fogyasztó 

részére visszafizetnie? 

 Nem, amennyiben a kiszállításnak is volt költsége, azt is vissza 

kell fizetnie a fogyasztó részére.  

 

A kereskedő kötheti-e feltételhez a fogyasztó elállását (pl. 

csomagolás megléte, termék kipróbálása, stb.)? 

 Nem, jogszabály ilyen feltételekre nem ad lehetőséget. 

  

Hány napon belül köteles a kereskedő visszafizetni a termék árát 

elállás esetén?  

 Haladéktalanul, vagy az elállásról való tudomásszerzéstől, de 

legkésőbb a termék visszaszolgáltatásától számított 14 napon 

belül. 

 

14 napon belüli elállás esetén kell-e a fogyasztónak indokolnia 

elállási szándékát? 

 Nem. 
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Mit tehet a fogyasztó, ha interneten keresztül magánszemélytől 

(pl. jófogás, vatera, stb.) vásárolt, és nem elégedett a termékkel 

vagy az meghibásodott?  

 Vegye fel a kapcsolatot az eladóval, és ha nem tudnak 

megegyezni vagy elzárkózik a panasz rendezésétől, igényét 

kizárólag polgári peres úton tudja érvényesíteni.  

 

A nem magyarországi webáruházakra is vonatkozik az elállási 

jog? 

Igen, azonban ha nem tudja igényét érvényesíteni, és a vásárlás 

az EU valamely tagállamban, Izlandon vagy Norvégiában működő 

webáruházból történt, segítséget kérhet az Európai 

Fogyasztóvédelmi Központtól. Elérhetősége: www.magyarefk.hu.  

  

  

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet  

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 

- a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások 

díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) 

NFGM-SZMM együttes rendelet 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 

 

Ügytípus megnevezése:  Gazdasági reklámok ellenőrzése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

http://www.magyarefk.hu/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
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 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:   - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány, kötelezően csatolandó dokumentum  a 

fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem, közérdekű bejelentés 

tekintetében nincs.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  A gazdasági reklámok tartalmi követelményeit meghatározó 

általános és speciális előírások betartásának ellenőrzése a 

fogyasztók védelme érdekében történik.  

 A hatóság kiemelt figyelmet fordít a fogyasztók egészségének 

védelmére, a megtévesztésre alkalmas tájékoztatás 

visszaszorítására, továbbá alapvető elvárás, hogy a reklámok ne 

gátolják, illetve ne befolyásolják károsan a gyermek- és 

fiatalkorúak erkölcsi és szellemi fejlődését. 

 A hatóság ellenőrzi a reklámközvetítésre, médiahirdetési felületek 

értékesítésére vonatkozó szabályok betartását. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: - 

mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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Vonatkozó jogszabályok:  

 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 

Ügytípus megnevezése:  Hírközlési szolgáltató tevékenységével szemben benyújtott 

kérelem  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:  fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány a fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem tekintetében 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117843.252688
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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nincs. Jogszabály a fogyasztóvédelmi tárgyú kérelemhez 

csatolandó kötelező mellékletről nem rendelkezik. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  Az ügyfélszolgálatra, előfizetői számlapanaszok kezelésére, a 

számla tartalmára vonatkozó szabályok betartásának 

elmulasztása esetén jár el a fogyasztóvédelmi hatóság.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: 

 Joga van-e a szolgáltatónak egyoldalúan megváltoztatni a 

csatornakiosztást, ezzel gyakorlatilag egyoldalúan módosítani az 

előfizetői szerződést? 

  Igen, joga van, melyről előzetesen tájékoztatni köteles az 

előfizetőt, az egyoldalú módosítás részleteit törvény határozza 

meg,  

 

 A fogyasztó olyan számlát kapott, melyet nem tart jogosnak. Mit 

tehet? 

 Először írásban reklamáljon a szolgáltatónál, és amennyiben nem 

kap választ, vagy annak tartalmával nem ért egyet, a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat. 

  

  

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény  

- az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes 

szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 

Ügytípus megnevezése:  Idegenforgalmi szolgáltatások ellenőrzése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Pécsi Járási Hivatal területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
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 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:   - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány a fogyasztóvédelmi tárgyú közérdekű bejelentés 

tekintetében nincs. Jogszabály a fogyasztóvédelmi tárgyú 

közérdekű bejelentéshez csatolandó kötelező mellékletről nem 

rendelkezik. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:            Szálláshely-szolgáltatási tevékenység ellenőrzése:  

 Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-

üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható. 

 

 Vendéglátó üzletek ellenőrzése: 

 Az üzletek általános működési szempontjainak vizsgálata 

alapvető fontosságú fogyasztóvédelmi érdek, érinti valamennyi 

fogyasztói alapjogot. 

  

 Taxi szolgáltatás ellenőrzése: 

 A személytaxi-szolgáltatás vizsgálata kiterjed a személytaxi 

engedélyre, a személytaxi igazolvány meglétére, az 

áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartására (díjtáblázat), 

valamint a nyugta-, illetve számlaadási kötelezettség teljesítésére. 

 

mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/fogyasztovedelmi-es-muszaki-biztonsagi-ugyek/fogyasztovedelmi-ugyek/utazas-vendeglatas/szallashely-szolgaltatasi-tevekenyseg-ellenorzese
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Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: 

 A vendéglátó üzlet bejáratán kívül kell-e ártájékoztatást 

elhelyezni? 

 Csak abban az estben kötelező, ha a vendéget felszolgáló 

közreműködésével szolgálják ki.   

 

 Ha az étterem bejáratánál arról tájékoztatják a fogyasztókat, hogy 

az üzlet elfogad különféle utalványokat (pl. SZÉP kártya, Erzsébet 

utalvány), ennek ellenére fizetéskor azt mégsem teszi, mi a 

teendő? 

 A fogyasztó tegyen panaszt az üzletben, és értesítheti a 

megyeszékhely szerinti járási hivatal fogyasztóvédelmi osztályát. 

 

 Mit tehet a fogyasztó, ha a szálláshellyel nem volt megelégedve? 

 Írásban tegyen panaszt a szálláshelyet üzemeltető vállalkozásnál. 

Ha a panaszra kapott választ nem fogadja el, békéltető 

testülethez vagy bírósághoz fordulhat. 

 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 

személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Kormányrendelet 

- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. 

(XII.2.) Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 

Ügytípus megnevezése:  Panaszkezelés 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Pécsi Járási Hivatal területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
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Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:   fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány a fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem, közérdekű 

bejelentés tekintetében nincs. Jogszabály a fogyasztóvédelmi 

tárgyú kérelem, közérdekű bejelentéshez csatolandó kötelező 

mellékletről nem rendelkezik. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  A vállalkozások panaszkezelésére és az ügyfélszolgálatok 

működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását 

hivatalból és fogyasztói kérelmek alapján is folyamatosan 

ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: 

 A fogyasztó nem tudta a panaszát beírni a vásárlók könyvébe, 

mert nem volt kitéve az üzletben és kérésére sem adták át. Mit 

lehet ilyenkor tenni? 

 Bejelentést tehet az illetékes járási hivatalnál, illetve írásban 

(levélben, e-mailben) tegyen panaszt az üzletet üzemeltető 

vállalkozásnál. 

 

mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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 A fogyasztó panaszára mennyi időn belül köteles a vállalkozás 

válaszolni? 

 Általánosságban 30 napon belül, közszolgáltatások (távhő, 

villamos energia, földgáz, vízi-közmű, hulladék) esetén 15 napon 

belül írásban, érdemben kell választ adni.  

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 

 

 

Ügytípus megnevezése:  Piacfelügyeleti tevékenység 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:   - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége:  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány, kötelezően csatolandó dokumentum  a 

fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem, közérdekű bejelentés 

tekintetében nincs.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  A piacfelügyelet az áruk és szolgáltatások biztonságosságának és 

megfelelőségének rendszeres ellenőrzését jelenti. Ezen hatósági 

tevékenység elsődleges célja a fogyasztók életének, testi 

épségének és biztonságának védelme érdekében a fogyasztói 

forgalomban megtalálható veszélyes termékek kiszűrése, továbbá 

annak ellenőrzése, hogy a fogyasztói forgalomban lévő termékek 

jelölése, címkézése, használati útmutatója megfelel-e a vonatkozó 

előírásoknak, illetve az egyes termékek rendelkeznek-e a 

forgalomba hozatalhoz szükséges megfelelőségi igazolásokkal. A 

veszélyes termékeket laborvizsgálattal, illetve szemrevételezéssel 

szűri ki a hatóság. Elsősorban a gyártó a felelős a termék 

biztonságos kialakításáért és biztonságosságának folyamatos 

figyelemmel kiséréséért. Ugyanakkor a forgalmazó nem 

forgalmazhat olyan terméket, amelyről tudja, vagy a 

rendelkezésre álló szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy 

nem biztonságos. 

 A gyártó, illetve a forgalmazó nem biztonságos termék esetén 

önként vagy a hatóság felhívására köteles megtenni a szükséges 

intézkedéseket; a nem biztonságos terméket a forgalomból 

kivonni és visszahívni, illetve a többi forgalmazót és a 

fogyasztókat erről tájékoztatni. 

 

Ügyintézési határidő: 70 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 

 

GY.I.K.: 

 Mit tehet a fogyasztó, ha a megvásárolt termék használata során 

úgy ítéli meg, hogy az balesetveszélyes? 

 Haladéktalanul jelezze a vásárlás helyén. Amennyiben elutasítják, 

illetve elutasítástól függetlenül is bejelentést tehet a 

megyeszékhely szerinti járási hivatal fogyasztóvédelmi osztályán. 

 

 Hol tájékozódhat a fogyasztó arról, hogy egy terméket a hatóság 

bevizsgálta és veszélyesnek minősítette-e?  

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/ weboldalán. 

 

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/
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 A CE jelölésnek minden terméken rajta kell lennie? 

 Nem, a termék csak akkor látható el CE megfelelőségi jelöléssel, 

ha azt jogszabály előírja, és a biztonságossági követelményeknek 

megfelel. Tilos a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése azon 

termékek esetében, ahol a jogszabály a CE megfelelőségi jelölés 

feltüntetését nem követeli meg. 

 

 Ha a fogyasztó úgy ítéli meg, hogy az általa megvásárolt termék 

nem biztonságos, és bejelentést tesz a hatóságnál, akkor a 

hatóság a fogyasztónál levő terméket vizsgája meg? 

 Nem, a piacfelügyeleti hatóság eljárása során a kereskedelemben 

vett hatósági mintát vizsgálja. 

 

    Mi a teendő, ha kiderül, hogy a fogyasztó által vásárolt termék 

letiltott? 

    Az üzlet köteles azt visszavásárolni. 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet  

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. 

(I. 18.) Kormányrendelet 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

 

Ügytípus megnevezése: A távollévők között és az üzlethelységen kívül szolgáltatás 

nyújtására vagy termékértékesítésre létrejött szerződés 

megkötését megelőző tájékoztatási kötelezettség 

teljesítésnek ellenőrzése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151066.259314
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300006.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300006.KOR
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 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:  fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány a fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem, közérdekű 

bejelentés tekintetében nincs. Jogszabály a fogyasztóvédelmi 

tárgyú kérelemhez, közérdekű bejelentéshez csatolandó kötelező 

mellékletről nem rendelkezik. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  A hagyományostól eltérő kereskedelmi formák, ahol az 

ügyletkötések természetéből adódóan a fogyasztók fokozott 

védelmet igényelnek. A jogszabályi előírások betartását a 

fogyasztóvédelmi hatóságok kérelemre és hivatalból ellenőrzik.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 
 

GY.I.K.: Árubemutató alkalmával történt vásárlás esetén van-e a 

fogyasztónak elállási lehetősége? 

 Amennyiben az árubemutató helyszíne nem a kereskedő üzlete 

volt, hanem üzleten kívül máshol tartották, úgy a fogyasztónak 

legkésőbb az áru átvételétől számított 14 napon belül van 

indoklás nélküli elállási lehetősége. 

 

 Van-e lehetősége a fogyasztónak az áru kiszállítását megelőzően 

is elállni a szerződéstől? Visszajár-e részére az addig kifizetett 

összeg? 

mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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 Igen, függetlenül attól, hogy azt előlegnek, vagy foglalónak 

nevezték. 

 

 Milyen módon kell tájékoztatni az üzleten kívüli, árubemutató 

során a fogyasztót az elállási jogáról? Elég-e a szóbeli 

tájékoztatás?  

 Nem, a fogyasztót minden esetben írásban kell tájékoztatni az 

elállási jogáról. 

 

 A 14 napon belüli elállás esetén  követelhet-e az  eladó a termék 

használatáért díjat? 

 Nem, a fogyasztó nem köteles megtéríteni a terméknek azt az 

értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat 

következménye és nem köteles a termék használatáért használati 

díjat sem fizetni. Az átvett termék neki felróható 

értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik. 

 

 Az árubemutatón vásárolt termékre is köteles-e a kereskedő 

jótállást biztosítani? 

 Igen, amennyiben a termék a tartós fogyasztási cikkek jótállásáról 

szóló rendelet hatálya alá tartozik. 

 

 Ha meghibásodik a megvásárolt termék, hol lehet reklamálni? 

 Ha a szerződésben, vagy egyéb dokumentumban erre nincs külön 

utalás, akkor annál a vállalkozásnál, akivel a szerződést a 

fogyasztó megkötötte. 

 

 

Vonatkozó jogszabályok:  - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

-  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 

- a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra 

szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint 

a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 

141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. 

(XII.2.) Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

   

Ügytípus megnevezése:  Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző 

magatartás feltárása  

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
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Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:   - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány, kötelezően csatolandó dokumentum  a 

fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem, közérdekű bejelentés 

tekintetében nincs.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  A fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásoló 

kereskedelmi gyakorlatokkal (a vállalkozás részéről nyújtott 

félrevezető szóbeli, írásbeli tájékoztatás nyújtása, jelentős 

információ elhallgatása, félrevezető, időszerűtlen információ 

nyújtása, agresszív kereskedelmi gyakorlat) szembeni eljárás, 

melynek célja a vásárlók megtévesztésének és az ebből fakadó 

ügyleti döntések meghozatalának csökkentése. Tilos minden 

olyan tisztességtelen magatartás, információközlés, tényállítás, 

amely alkalmas arra, hogy a fogyasztót olyan döntés 

meghozatalára késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna 

meg.  

mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 
 

GY.I.K.: Tisztességtelennek minősül-e, ha az üzletben azt tüntetik fel, 

hogy  egy terméket „csak ma” árusítanak kedvezménnyel, és ez a 

felirat több napon keresztül is látható? 

 Megtévesztő ez a kereskedelmi gyakorlat, hiszen nem felel meg a 

valóságnak. 

 

 Tisztességtelennek minősül-e, ha egy vállalkozás azt állítja a 

termékéről, hogy alkalmas egy betegség gyógyítására? 

        Igen, ha ezt valótlanul állítja. 

 

 Akciós kupon beváltása esetén, lehet-e a kuponon nem szereplő 

további feltételeket szabni?  

 Nem. 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet  

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 
 
  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117819.252687
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.266673
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MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI 
FŐOSZTÁLY 

MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLY 

 

Ügytípus megnevezése:  Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző 

magatartás feltárása  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: BAMKH Pécsi Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály – Baranya megye területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

 személyesen az ügyfélfogadási időben vagy írásban az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 

 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 315 

 Telefon: 72/795-398  Fax: 72/332-005 

 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu     

 ügyfélkapun keresztül:  

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyinteze

s.html  

 Ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-16:00  

 

Jogosultak köre:   - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető 

nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jogszabály által rendszeresített 

nyomtatvány, kötelezően csatolandó dokumentum  a 

fogyasztóvédelmi tárgyú kérelem, közérdekű bejelentés 

tekintetében nincs.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása:  A fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásoló 

kereskedelmi gyakorlatokkal (a vállalkozás részéről nyújtott 

félrevezető szóbeli, írásbeli tájékoztatás nyújtása, jelentős 

mailto:pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nfh_eugyintezes.html
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információ elhallgatása, félrevezető, időszerűtlen információ 

nyújtása, agresszív kereskedelmi gyakorlat) szembeni eljárás, 

melynek célja a vásárlók megtévesztésének és az ebből fakadó 

ügyleti döntések meghozatalának csökkentése. Tilos minden 

olyan tisztességtelen magatartás, információközlés, tényállítás, 

amely alkalmas arra, hogy a fogyasztót olyan döntés 

meghozatalára késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna 

meg.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: van. 
 

GY.I.K.: Tisztességtelennek minősül-e, ha az üzletben azt tüntetik fel, 

hogy  egy terméket „csak ma” árusítanak kedvezménnyel, és ez a 

felirat több napon keresztül is látható? 

 Megtévesztő ez a kereskedelmi gyakorlat, hiszen nem felel meg a 

valóságnak. 

 

 Tisztességtelennek minősül-e, ha egy vállalkozás azt állítja a 

termékéről, hogy alkalmas egy betegség gyógyítására? 

        Igen, ha ezt valótlanul állítja. 

 

 Akciós kupon beváltása esetén, lehet-e a kuponon nem szereplő 

további feltételeket szabni?  

 Nem. 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet  

- a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 
 

Ügytípus megnevezése: Foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíciós eset 

kivizsgálása 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117819.252687
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Fogyasztóvédelmi, Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály, Baranya 
megye területén telephellyel rendelkező munkáltató érintettsége esetén. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
 

A bejelentőlapot az észlelő orvos a munkáltató telephelye szerint illetékes munkavédelmi 

hatóságnál terjeszti elő. A megbetegedett a munkavédelmi hatóság idézésére jelenik meg. 

Cím: 7621 Pécs, Király u. 46.  

Levelezési cím: 7602 Pécs Pf.: 406/1. 

Telefon: +36-72 506-824 

Fax: +36-72 506-804 

E-mail cím: pecs.munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu  

Ügyfélfogadás (időpontfoglalás nem szükséges): 

Hétfő-Csütörtök: 8:00-15:30 

Péntek 8:00-13:00 

 
Jogosultak köre: 

A bejelentést a foglalkozási megbetegedéssel vagy a fokozott expozíciós esettel érintett 

személyt vizsgáló orvos, vagy a munkáltató foglalkozás-egészségügyi orvosa teljesíti. Ügyfél a 

bejelentéssel érintett természetes személy, ellenérdekű ügyfél a munkáltatója (ha van). 

 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

Az észlelő orvos által a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről 

és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 4. mellékletét képező bejelentőlap 

kitöltése, és a bejelentés alátámasztó leletek csatolása szükséges. 

 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Időpontfoglalás nem szükséges. 

 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Bejelentőlap és a bejelentés alátámasztó leletek csatolása szükséges. 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
A bejelentés illetékmentes. 
 
Ügy rövid leírása: 

Az orvosi tevékenység körében észlelt foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny 

vagy idült mérgezést (a továbbiakban: foglalkozási betegség), valamint a külön jogszabályban 

meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet a munkáltató 

telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalához, mint 

munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni. A 

munkavédelmi hatóság a bejelentést kivizsgálja, munkavédelmi szempontból véleményezi, 

majd az iratanyagot megküldi Országos Tiszti-főorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) részére. 

Az OTH az ügyről kialakított véleményét visszaküldi a munkavédelmi hatóságnak, aki értesíti 

az érintett személy lakóhelye szerint illetékes társadalombiztosítási kifizetőhelyet. A 

társadalombiztosítási kifizetőhely a foglalkozási megbetegedés tárgyában hatósági döntést 

hoz, a fokozott expozíciós esetről szóló értesítést pedig nyilvántartásba veszi. 
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Ha az érintett munkavállaló a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset 

kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz 

fordulhat. A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy 

annak kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a bejelentésre jogosult orvoshoz vagy az  

OTH –hoz irányítja. 

 
 
Ügyintézési határidő: 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/D. § alapján az ügyintézési határidő  45 

nap: 

a) a munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel és fokozott expozíciós 

esetekkel, 

b) a balesetet munkabalesetnek minősítésével kapcsolatos eljárásokban. 

 

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

törvény 33.§ (5)  bekezdése alapján az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon 

kezdődik. 

 
Jogorvoslati lehetőség: 

A társadalombiztosítási kifizetőhely foglalkozási megbetegedés tárgyában hozott döntése ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálására jogosult szerv az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

Jogi Főosztálya (1039 Budapest, Váci út 73/A.). 

 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.) 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet  

 

Ügytípus megnevezése: Hivatalból induló munkavédelmi vagy munkaügyi hatósági 

eljárás 

  
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi, Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály, Baranya 
megye területén történő munkavégzés esetén. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
 
Az eljárás hivatalból indul. 
 
Jogosultak köre: 

Ügyfél a munkáltató, akit hatósági ellenőrzés alá vontak. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV#lbj0idb734
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Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

- 

 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
 
- 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A munkavédelmi vagy munkaügyi hatósági ellenőrzés alá vont munkáltató és az ellenőrzéssel 

érintett munkavállalók azonosítására alkalmas adatok (így különösen cégbélyegző, 

adószám/adóazonosító jel, bankszámlaszám, vállalkozói engedély szám, személyi igazolvány, 

lakcímkártya, TAJ szám). A munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzést érintő jogszabályokban 

előírt egyéb dokumentumok (munkaszerződések, írásbeli tájékoztatók, munkaidő-

nyilvántartások, bérjegyzékek, NAV bejelentő lapok, kockázatértékelés, egyéni védőeszköz 

juttatási rend, munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, munkavédelmi oktatási napló, 

stb.) 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
 
- 
 
Ügy rövid leírása: 

A foglalkoztatás jogszerűségére és az egészséget nem veszélytető, biztonságos 

munkavégzésre vonatkozó jogszabályok betartásának hatósági ellenőrzése. 

 
 
Ügyintézési határidő: 

Az általános ügyintézési határidő az eljárás megindításának időpontjától számított 21 nap.  

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/D. § alapján az ügyintézési határidő 45 

nap: 

a) a munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel és fokozott expozíciós esetekkel, 

b) a balesetet munkabalesetnek minősítésével, 

c) a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló 

jogviszony szervezett munkavégzésnek történő minősítésével kapcsolatos eljárásokban. 

 

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/A. § (1) bekezdése alapján az 

ügyintézési határidő 45 nap:  

a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat 

alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre 

(ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés lényeges tartalmi 

elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére (ideértve a jogosultnak 

az Mt. 297. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét is) vonatkozó rendelkezések, 

b) a munka- és pihenőidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések, 

c) a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra 

kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a 

munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések, 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

d) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység 

végzésére jogosító jogszabályok megsértése miatt folyatott eljárásokban. 

 

A Ket. 33. § (3) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

 a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság 

kijelölésének időtartama, 

 a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 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 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. 

Jogorvoslati lehetőség: 

Amennyiben a döntésben foglaltakkal az ügyfél nem ért egyet, úgy a kézbesítéstől számított 30 

napon belül a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és 

Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztályánál benyújtandó keresetben, 

jogszabálysértésre hivatkozva kérheti a döntés törvényességének bírósági felülvizsgálatát. 

 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.) 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

 
 
  



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI 
FŐOSZTÁLY 

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

 
Ügytípus megnevezése: Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Pécsi Járási Hivatal; járási területi illetékesség 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Munkaviszony megszűnését követően személyesen a lakóhely szerint illetékes foglalkoztatási 
osztályon 
 
Jogosultak köre: 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
alapján álláskeresőnek minősülő ügyfelek 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek  
Nyilvántartásba vételi kérelemhez időpont foglalása és elhelyezkedés bejelentése: 
http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus/ 
(munka.hu - foglalkoztatás - elektronikus kapcsolattartás (kereső tevékenység bejelentése) 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
- személyi igazolvány,  
- lakcímkártya,  
-. adószámot tartalmazó adóigazolvány,  
- TAJ számot tartalmazó igazolvány,  
- legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 
 
Ügy rövid leírása: 
A jogszabályi feltételeknek megfelelő álláskereső kérelme benyújtását követően a 
foglalkoztatási szerv nyilvántartásába kerül. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény szerint. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
 
GY.I.K.: 
Kötelezettségek az együttműködés keretében 
1. a Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által meghatározott időpontban, de legalább 
háromhavonta jelentkezés (akár személyesen, akár elektronikus úton), 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek
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2. a körülményekben bekövetkezett változás (adatváltozás és elhelyezkedés), annak 
bekövetkeztétől számított 15 napon belüli bejelentése a Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályának, 
3. az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatás, valamint az állami 
foglalkoztatási szerv által támogatott képzési lehetőség elfogadása,  illetőleg igénybe vétele, 
4. a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlat elfogadása, valamint 
5. munkahely aktív, önálló keresése, 
6. részvétel a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban. 
 
A nyilvántartott álláskeresőt megilleti (jogok):  
1. a szolgáltatások teljes körű igénybevétele (FIT, Club, munkatanácsadás, pszichológiai 
tanácsadás, közvetítés), 
2. álláskeresési ellátás folyósítása törvényi feltételek megléte esetén, 
3. foglalkoztatást elősegítő munkaerő-piaci támogatás igénybevétele, 
4. részt vehet munkaerő-piaci képzésben, valamint munkaerő-piaci programokban,  
5. nem lakóhelyen történő álláskeresés útiköltségének utólagos megtérítése. 
 
Vonatkozó jogszabályok:  
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
- közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény 
- 492/2011./EU rendelet a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról 
- 2/2011. (I. 4.) NGM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a 
nyilvántartásból való törlésről 
 
Ügytípus megnevezése: Álláskeresési ellátások 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Pécsi Járási Hivatal; járási területi illetékesség 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Nyilvántartásba vételt követően személyesen a lakóhely szerint illetékes foglalkoztatási 
osztályon 
 
Jogosultak köre: 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
alapján álláskeresőnek minősülő ügyfelek 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek  
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
a nyilvántartásba vételhez szükséges okmányokon felül:  
1. A kérelem benyújtását megelőző HÁROM évben szerzett munkaviszonyok igazolása, 
munkaviszonyonként az alábbi nyomtatványokkal: Igazolólap a munkanélküli járadék 
megállapításához, Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről, 
amennyiben EGT tagállamban dolgozott a tagállami munkaügyi hivatal által kiállított E301-es 
vagy U1-es kitöltött formanyomtatvány,  
2. A kérelem benyújtását megelőző HÁROM évben belül amennyiben TGYÁS/CSED, GYED, 
GYES, táppénz ellátásokban részesült, azokról szóló igazolás, rehabilitációs járadék, 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

rokkantsági nyugdíj vagy rokkantsági járadék ellátásokban részesült, BV intézetben volt, annak 
időtartamáról szóló igazolás, nappali tagozatos tanulói jogviszonyról szóló igazolás,    
3. TB kiskönyv (Igazolvány az egészségbiztosítási ellátásokról – rózsaszín kiskönyv), 
4. Ha gazdasági társaság tagja, a társasági szerződés, 
5. Ha az ellátást folyószámlára kéri, számlaszámot tartalmazó irat, 
6. A vállalkozói tevékenység időtartamáról szóló igazolás, 
7. Amennyiben magánnyugdíj-pénztár tagja, záradékolt belépési nyilatkozat/tagsági okirat vagy 
tagsági kártya és nyilatkozat arról, hogy a magánnyugdíj-pénztárnak tagja maradt  
8. Alkalmi munkavállalói könyv (amennyiben rendelkezik vele), vagy egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén a jelenléti íve(k) vagy az egyszerűsített munkaszerződés(ek) 
9. Ha őstermelő, az őstermelői igazolvány, betétlappal 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 
 
Ügy rövid leírása: 
A jogszabályi feltételeknek megfelelő álláskereső kérelmét benyújtja, melyet a foglalkoztatási 
szerv elbírál, majd az elbírálást követően az arra jogosul álláskereső számára ellátást folyósít. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény szerint. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
 
GY.I.K.: 
Kötelezettségek az együttműködés keretében:  
a nyilvántartásnál felsoroltak, valamint 
1. a körülményekben bekövetkezett változás (adatváltozás és elhelyezkedés), annak 
bekövetkeztétől számított 15 napon belüli bejelentése a Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályának,  
2. a megállapított ellátásból nyugdíjjárulék, adóelőleg fizetése, melyet a folyósító szerv von le 
és utal át a társszerveknek.  
 
Álláskeresési ellátásban részesülő ügyfelet megilleti (jogok):  
1. az ellátás ideje szolgálati időnek minősül,  
2. egészségbiztosítási szolgáltatások szempontjából biztosítottnak tekinthető („TAJ kártya 
érvényes”). 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
- közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény 
- 34/2009 (XII. 30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély 
megállapításához szükséges igazolólapról 
- 883/2004. EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról 
- 987/2009/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK 
rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról 
 
Ügytípus megnevezése: Csoportos létszámleépítés 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Pécsi Járási Hivatal; járási területi illetékesség 
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Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
A cég csoportos létszámleépítésben érintett telephelye vagy székhelye szerint illetékes 
foglalkoztatási osztályon a szándéknyilatkozat vagy a döntésbejelentés papír alapú 
benyújtásával 
 
Jogosultak köre: 
A foglalkoztatási osztály illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
munkáltatók 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
https://estat.munka.hu 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
https://estat.munka.hu 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Csoportos létszámcsökkentés szándékbejelentés, illetve döntésbejelentés nyomtatvány, mely 
az online felületen történő rögzítést követően kinyomtatható. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:-  
 
Ügy rövid leírása: 
A munkáltató a csoportos létszámleépítésben érintett telephelye vagy székhelye szerint 
illetékes foglalkoztatási osztályra benyújtja a csoportos létszám-leépítési szándékát vagy 
döntését. A megfelelő adatok rögzítésre kerülnek az online rendszerben. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény szerint. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
 
GY.I.K.: 
A csoportos létszámcsökkentés szándékbejelentés, illetve döntésbejelentés nyomtatvány az 
online felületen történő rögzítést követően kinyomtatható. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,  
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,  
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,  
- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. Törvény 
 
Ügytípus megnevezése: Munkaközvetítés 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Pécsi Járási Hivatal; járási területi illetékesség 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
A munkáltató székhelye, telephelye, vagy a foglalkoztatás helye szerint illetékes foglalkoztatási 
osztályon személyesen, elektronikusan vagy postai úton a munkaerőigény bejelentő lap 
benyújtásával  
 

https://estat.munka.hu/
https://estat.munka.hu/
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Jogosultak köre: 
A foglalkoztatási osztály illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
munkáltatók 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Általános tájékoztatók: http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=munkaadoknakű 
Munkaerőigény bejelentő lap, foglalkoztatói adatlap:  
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_allasbejelentes_nyomtatvanyai 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Foglalkoztatói adatlap, munkaerőigény bejelentő lap 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 
 
Ügy rövid leírása: 
A foglalkoztatási osztály illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
munkáltató a foglalkoztatói adatlap, illetve a munkaerőigény bejelentő lapot benyújtja, melyet a 
foglalkoztatási osztály a munkáltató kérésének megfelelően hirdet, illetve az állásra közvetít. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény szerint. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
 
GY.I.K.: 
A munkaerőigény bejelentő lap és a foglalkoztatói adatlap elérhető elektronikusan is:  
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_allasbejelentes_nyomtatvanyai 
 
Vonatkozó jogszabályok: - 
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény 
- 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 
 
Ügytípus megnevezése: EURES 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Pécsi Járási Hivatal; járási területi illetékesség 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Nem indul eljárás, nincs iratbenyújtás. 
 
Jogosultak köre: 
magyar állampolgárok 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Az ügyfél egyénileg intézi ügyét, az EURES csak tájékoztat. 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=munkaadoknakű
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_allasbejelentes_nyomtatvanyai
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_allasbejelentes_nyomtatvanyai
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https://eures.munka.hu 
http://eures.europa.eu 
Ügyfélfogadási időben lehet igénybe venni a szolgáltatást. 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Nem szükségesek dokumentumok, okmányok. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 
 
Ügy rövid leírása: 
Az ügyintéző az állampolgárt kérésére tájékoztatja. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény szerint. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
 
GY.I.K.: 
Az ügyfélnek egyénileg kell intéznie az ügyét, az EURES csak tájékoztatási funkciókat lát el. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
- 492/2011./EU rendelet a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról 
- 883/2004. EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról 
- 987/2009/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK 
rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról 
- Kapcsolódó EGK rendeletek, irányelvek 
- EURES Karta 
- 492/2011/EU rendelet az állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli 
kialakításáról és a végrehajtására kiadott 2012/733/EU Bizottsági Végrehajtási Határozat 
- 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti 
szabályokról 

- 30/ 2000. (IX.15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 
 
Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Pécsi Járási Hivatal; járási területi illetékesség 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Az alkalmazni kívánt munkavállaló lakóhelye szerint illetékes foglalkoztatási osztály 
 
Jogosultak köre: 
Munkáltatók 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.munka.hu/ 
 

https://eures.munka.hu/
http://eures.europa.eu/
http://www.munka.hu/
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Nincs 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Támogatási kérelem formanyomtatványa, továbbá: 

- munkáltató részéről: munkaerő-igény bejelentő lap, foglalkoztatói adatlap, cégkivonat 
(cégnyilvántartásban nem szereplő munkáltató esetén alapító okirat és törvényszék 
által kiállított nyilvántartásba vételről szóló igazolás, vagy őstermelő esetén hivatalos 
igazolás, vagy egyéni vállalkozó esetén hatósági bizonyítvány), aláírási címpéldány, 
köztartozás mentesség igazolása 

Álláskereső esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya, köztartozás mentesség igazolása. 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 
 
Ügy rövid leírása: 
A munkáltatói kérelem benyújtását követően a kérelemnek és a jogszabályoknak megfelelő 
döntési eljárás lefolytatása. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény szerint. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
 
GY.I.K.: 
A kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell benyújtani. 
 
Vonatkozó jogszabályok:  
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 
Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról 
- 30/ 2000. (IX.15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 
- 39/1998.(III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó 
támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról 
- 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról 
- 37/2011. (III .22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről 
- 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők 
munkatapasztalat szerzésének és a létszámleépítés megelőzése érdekében a részmunkaidős 
foglalkoztatás támogatásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről                                              
-  1407/2013/EU Bizottsági rendelet a csekély összegű támogatások alkalmazásáról 
- 1408/2013/EU Bizottsági rendelet a csekély összegű támogatások szabályinak a 
mezőgazdasági ágazatban történő alkalmazásról 
- 651/2014/EU Bizottsági rendelet bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 
 
Ügytípus megnevezése: Közfoglalkoztatás 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Pécsi Járási Hivatal; járási területi illetékesség 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
A területileg illetékes foglalkoztatási osztályon 
 
Jogosultak köre: 
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szerinti közfoglalkoztatók 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
http://www.munka.hu/ 
http://www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu/ 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
http://www.ktk.munka.hu/ 
Időpontfoglalásra nincs mód. 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Támogatási kérelem formanyomtatványa, továbbá: 

- munkáltató részéről: munkaerő-igény bejelentő lap, foglalkoztatói adatlap, cégkivonat 
(cégnyilvántartásban nem szereplő munkáltató esetén alapító okirat és törvényszék 
által kiállított nyilvántartásba vételről szóló igazolás, vagy őstermelő esetén hivatalos 
igazolás, vagy egyéni vállalkozó esetén hatósági bizonyítvány), aláírási címpéldány, 
köztartozás mentesség igazolása 

- álláskereső esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya, köztartozás mentesség 
igazolása. 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 
 
Ügy rövid leírása: 
A támogatási kérelem benyújtását követően a kérelemnek megfelelő döntési eljárás 
lefolytatása. 
 
Ügyintézési határidő: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény szerint. 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
 
GY.I.K.: 
A következő jogszabály határozza meg, hogy ki minősülhet közfoglalkoztatónak: 2011. évi CVI. 
törvény a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
- közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény  
- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról  

http://www.munka.hu/
http://www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu/
http://www.ktk.munka.hu/
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- 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról  
- 170/2011. (XII. 31.) a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 
megállapításáról   
- 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról,  valamint az azokhoz 
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról  
- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatról és véleményezésről 
 
Ügytípus megnevezése: Foglalkozási rehabilitációs tevékenység (rehabilitációs 
ellátásban részesülők együttműködési kötelezettsége, rehabilitációs nyilvántartás) 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
Járási hivatal, Baranya megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyes 
7621 Pécs, Király utca 46.   hétfő, kedd, csütörtök 8.00-15.30 
      szerda 8.00-12.00 
      péntek 8.00-10.00 
7700 Mohács, Tompa Mihály utca 15. szerda 8.00-12.00 
7900 Szigetvár, Szabadság utca 14. kedd, csütörtök 8.00-15.30 
      péntek 8.00-10.00 
733 Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 9/1. hétfő, kedd, csütörtök 8.00-15.30 
      szerda 8.00-12.00 
      péntek 8.00-10.00 
7800 Siklós, Felszabadulás utca 88. hétfő, kedd, csütörtök 8.00-15.30 
      péntek 8.00-12.00 
7960 Sellye, Korongi tér 1.   szerda 8.00-12.00 
7940 Szentlőrinc, Templom tér 5.  hétfő 8.00-15.30 
 
Jogosultak köre: 
Komplex orvosi vizsgálatot követően B1 és C1 minősítéssel rendelkező, rehabilitációs 
ellátásban részesülő ügyfelek. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Ügyfélszolgálaton 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
Nincsen 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Rehabilitációs ellátást megállapító határozat, személyes okmányok 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Nincsen 
 
Ügy rövid leírása: 
A rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek az együttműködési kötelezettségük keretében az 
előírt jelentkezésnek, munkaviszonnyal kapcsolatos bejelentésnek továbbá adatváltozás 
bejelentésnek kell eleget tenniük.  
A rehabilitációs hatóság nyilvántartást vezet a jogszabályban meghatározott megváltozott 
munkaképességű személyekről a rehabilitációs szolgáltatások biztosítása céljából. Továbbá az 
akkreditált munkáltatókról és üres álláshelyekről. 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

 
Ügyintézési határidő: 
Ket általános ügyintézési határidő az irányadó 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Nem releváns 
 
GY.I.K.: - 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 
 
Ügytípus megnevezése: Közérdekű munkavégzés 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 
járási hivatal, Pécsi Járás illetékességi területe 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyes 
7621 Pécs, Zrínyi utca 11.   hétfő, kedd, csütörtök 8.00-15.30 
      szerda 8.00-12.00 
      péntek 8.00-10.00 
 
Jogosultak köre: 
szabálysértési hatóság vagy bírósági meghallgatás vagy tárgyalás során az elkövető írásos 
beleegyezésével közérdekű munka büntetéssel sújtott állampolgár, illetve az elkövető, aki 
közérdekű munkával váltja ki a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott, de meg 
nem fizetett pénzbüntetést, illetve helyszíni bírságra jogosult szerve vagy személy által 
kiszabott helyszíni bírságot 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
ügyfélszolgálaton 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
nincsen 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
bírósági döntés vagy szabálysértésről pénzbüntetés kiszabása 
személyes okmányok 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
nincsen 
 
Ügy rövid leírása: 
A közérdekű munkára kötelezettnek a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 
munkanapon belül, a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság esetében a 
szabálysértőnek a megfizetésre rendelkezésre álló 30 napos határidőben vagy azt követően 
legfeljebb 3 munkanapon belül kell jelentkeznie.  
Az ügyfélnek a kijelölő lappal a foglalkoztatót 8 napon belül fel kell keresnie. 
A foglalkoztató az ügyfél jelentkezésétől számított 3 munkanapon belül megküldi a leigazolt 
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kijelölő lapot a hatóságnak. 
A meg nem fizetett bírság helyébe 5.000,- forintonként 6 óra munka lép. 
Közérdekű munkát az elkövető és kötelezett legalább heti 1 napon, pihenőnapján vagy 
szabadidejében végezheti. A közérdekű munka napi munkaideje legalább 4, de legfeljebb 8 
óra, azzal a kikötéssel, hogy havonta legalább 24 órát kell teljesíteni 
 
Ügyintézési határidő: 
Ügy rövid leírásánál 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
Nem releváns 
 
GY.I.K.: - 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 
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CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 

 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSI OSZTÁLY 

 

Ügytípus megnevezése:   Nagycsaládos földgáz árkedvezmény  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

megyeszékhely szerinti járási hivatalának Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási 

Osztályának ügyfélszolgálatán személyesen, postai úton, valamint integrált 

ügyfélszolgálaton is előterjeszthető a jogosultság fennállásának időpontjától. 

Jogosultak köre:  

A nagycsaládos kedvezményre jogosult az a háztartás, amelyben a családok 

támogatásról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti olyan jogosult él, aki 

legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi 

pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

  http://cst.onyf.hu/hu/nyomtatványok/nagycsaládos-földgáz-árkedvezmény.html 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

- kérelem 

- a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) 

másolata,  

- a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerződés 

másolata.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

Ügy rövid leírása:  A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos 

háztartásban élők részére adható kedvezmény. 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: Budapest Főváros Kormányhivatala 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési 

árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016.(XII.29.) 

NFM rendelet.  

http://cst.onyf.hu/hu/nyomtatványok/nagycsaládos-földgáz-árkedvezmény.html
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Ügytípus megnevezése:   Fogyatékossági támogatás  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely 

szerinti járási hivatalának Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztályának ügyfélszolgálatán személyesen, 

postai úton, valamint integrált ügyfélszolgálaton (kormányablak) is előterjeszthető. A 

kérelem a jogosultság fennállásának időpontjától nyújtható be. 

Jogosultak köre:  

Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult fogyatékossági 

támogatásra, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar 

állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve hontalanként elismert 

látási fogyatékos, hallási fogyatékos, értelmi fogyatékos, autista, mozgásszervi 

fogyatékos, kromoszóma-rendellenesség miatt súlyos vagy középsúlyos fogyatékos 

személy.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-

tájekoztató/nyomtatványok.html 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa -bentlakásos szociális 

intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa -által kiállított orvosi beutalót 

(raktári száma: A. 3510-90), valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt 

(pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap) másolatban. Amennyiben a kérelmező 

személyesen eljárva nyújtja be kérelmét, úgy természetes személyazonosító adatait 

érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására 

alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával igazolnia kell. Postai úton történő 

benyújtás esetén ezen okmányok mindkét oldaláról készült másolatát kell beküldeni a 

kérelem mellékleteként.  

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

 

Ügy rövid leírása:  

A fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől 

függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő 

társadalmi hátrányok mérsékléséhez.  

 

Ügyintézési határidő: 40 nap 

http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-tájekoztató/nyomtatványok.html
http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-tájekoztató/nyomtatványok.html
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Jogorvoslati lehetőség: Budapest Főváros Kormányhivatala 

GY.I.K.: - 

Vonatkozó jogszabályok: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló 1998. évi XXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 141/2000. 

(VIII.) Kormány rendelet. 

 

Ügytípus megnevezése:   Anyasági támogatás  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely 

szerinti járási hivatalának Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztályának ügyfélszolgálatán és integrált 

ügyfélszolgálaton (kormányablak) személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton, 

ügyfélkapun keresztül is előterjeszthető, valamint a kérelmező munkahelyén működő 

társadalombiztosítási kifizetőhelyen. A kérelem a jogosultság fennállásának időpontjától 

nyújtható be. 

 

Jogosultak köre: Szülő nő, örökbefogadó szülő, gyám.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-

tájekoztató/nyomtatványok.html 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

- kérelem 

- a várandósgondozást végző védőnő igazolásának másolatát arról, hogy a szülő nő – a 

várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint – a szükséges alkalommal 

részt vett a várandósgondozáson;  

- igénylő személyazonosító igazolványának másolata;  

- igénylő társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata;  

- igénylő lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata;  

- gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata;  

- gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány 

másolata;  

- a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős határozat másolata;  

- a jogerős gyámrendelő határozat másolata;  

- halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat másolata;  

- az anya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, ha az anya a támogatás felvételét 

megelőzően meghalt;  

- a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat 

másolata;  

http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-tájekoztató/nyomtatványok.html
http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-tájekoztató/nyomtatványok.html
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- a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről 

szóló határozat másolata.  

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

Ügy rövid leírása:  Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően:  

a) az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén 

legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt;  

b) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az 

örökbefogadást jogerősen engedélyezték;  

c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős 

határozat alapján – a gondozásába kerül.  

Az anyasági támogatás a szülő nőt akkor is megilleti, ha a gyermek halva 

született.  

Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét 

megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban 

élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a 

gyermek gondozását ellátja.  

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül 

lehet benyújtani.  

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: Budapest Főváros Kormányhivatala 

 

GY.I.K.:  

 

Vonatkozó jogszabályok:  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény. Az 

1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. 

(XII.30.) Korm. rendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

Ügytípus megnevezése:   Családi pótlék  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely 

szerinti járási hivatalának Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztályának ügyfélszolgálatán, integrált 

ügyfélszolgálaton (kormányablak) személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton, 

ügyfélkapun keresztül is előterjeszthető, valamint a kérelmező munkahelyén működő 

társadalombiztosítási kifizetőhelyen. A kérelem a jogosultság fennállásának időpontjától 

nyújtható be. 

Jogosultak köre:  

A vérszerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki 

a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló 

eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a gyám, 

2016. január 1. napjától a bejegyzett élettárs; tizennyolcadik életévét betöltött tartósan 
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beteg, súlyosan fogyatékos személy; speciális esetekben nagykorú, középiskolai 

tanulmányokat folytató személy. Jogosult lehet továbbá gyermekotthon vezetője a 

gyermekotthonban nevelt gyermekre tekintettel, a szociális intézmény vezetője a szociális 

intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel, a javítóintézet igazgatója, a büntetés-

végrehajtási intézet parancsnoka az intézményükben elhelyezett gyermekekre tekintettel.  

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-

tájekoztató/nyomtatványok.html 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

- kérelem  

- igénylő személyazonosító igazolványának másolata;  

- igénylő társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata;  

- igénylő lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata;  

- gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata;  

- igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről;  

- a szülővel együtt élő házastárs házassági anyakönyvi kivonatának másolat;  

- a gyermeknek a nevelőszülőnél történő elhelyezéséről rendelkező határozat másolata;  

- gyámrendelő határozat másolata;  

- a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős határozat másolata;  

- az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolata.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

Ügy rövid leírása:  A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az 

állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy 

iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) 

nyújt.  

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: Budapest Főváros Kormányhivatala 

 

GY.I.K.:  

 

 

Vonatkozó jogszabályok: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény. Az 

1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. 

(XII.30.) Kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

Az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi 

pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról.  

 

Ügytípus megnevezése:   Gyermekgondozást segítő ellátás 

 

http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-tájekoztató/nyomtatványok.html
http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-tájekoztató/nyomtatványok.html
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Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely 

szerinti járási hivatalának Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztályának ügyfélszolgálatán és integrált 

ügyfélszolgálaton (kormányablak) személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton, 

ügyfélkapun keresztül is előterjeszthető, valamint a kérelmező munkahelyén működő 

társadalombiztosítási kifizetőhelyen. A kérelem a jogosultság fennállásának időpontjától 

nyújtható be. 

Jogosultak köre:  

A vérszerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki 

a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló 

eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a gyám – 

kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében nem vér szerinti gyermeket 

nevelő gyám-; 2016. január 1. napjától a bejegyzett élettárs; gyermek szülőjének 

vérszerinti szülője (nagyszülő); a gyermek szülőjének örökbefogadó szülője (nagyszülő)  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-

tájekoztató/nyomtatványok.html 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

- kérelem 

- igénylő személyazonosító igazolványának másolata;  

- igénylő társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata;  

- igénylő lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata;  

- gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata;  

- igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről;  

- a szülővel együtt élő házastárs házassági anyakönyvi kivonatának másolat;  

- gyámrendelő határozat másolata;  

- a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős határozat másolata;  

- igénylő adóazonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

 

Ügy rövid leírása:  

A gyermeket nevelő szülő, nagyszülő,illetve gyám a gyermek gondozására tekintettel – 

havi rendszerességgel járó –gyermekgondozási segélyre jogosult a gyermek 3., illetve 

ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, súlyosan 

fogyatékos gyermekek után 10. életévük betöltéséig.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-tájekoztató/nyomtatványok.html
http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-tájekoztató/nyomtatványok.html
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Jogorvoslati lehetőség: Budapest Főváros Kormányhivatala 

 

GY.I.K.:  

 

Vonatkozó jogszabályok:  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény. Az 

1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. 

(XII.30.) Kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

Az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi 

pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról.  

 

Ügytípus megnevezése:  Gyermeknevelési támogatás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  Baranya megye 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely 

szerinti járási hivatalának Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztályának ügyfélszolgálatán, integrált 

ügyfélszolgálaton (kormányablak) személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton, 

ügyfélkapun keresztül is előterjeszthető. A kérelem a jogosultság fennállásának 

időpontjától nyújtható be. 

Jogosultak köre:  

A vérszerinti vagy örökbefogadó szülő; gyám, a szülővel együtt élő házastárs/bejegyzett 

élettárs. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-

tájekoztató/nyomtatványok.html 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

- kérelem 

- igénylő személyazonosító igazolványának másolata;  

- igénylő társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata;  

- igénylő lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata;  

- gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata;  

- igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről;  

- a szülővel együtt élő házastárs házassági anyakönyvi kivonatának másolat;  

- gyámrendelő határozat másolata;  

- a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős határozat másolata;  

- igénylő adóazonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincs 

 

Ügy rövid leírása:   

http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-tájekoztató/nyomtatványok.html
http://cst.onyf.hu/hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-tájekoztató/nyomtatványok.html
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Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három 

vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 

a 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti 

a 18. életévét és ezzel a gyermekek száma három alá csökken.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

Jogorvoslati lehetőség: Budapest Főváros Kormányhivatala 

 

GY.I.K.:  

 

Vonatkozó jogszabályok:  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény.  

Az 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. 

(XII.30.) Kormányrendelet.  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.  

 

Ügytípus megnevezése:  Lakáscélú állami támogatások 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  Baranya megye 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

A családi otthonteremtési kedvezmény (a továbbiakban: CSOK) iránti kérelmet – a 

Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, 

jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani. 

 

Jogosultak köre:  

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és 

egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A 

megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok 

igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell 

lennie. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas 

http://csalad.hu/wp-content/uploads/2016/11/CSOK_uj_es_hasznalt_lakas.pdf 

http://csalad.hu/wp-content/uploads/2016/02/CSOK_A5_szorolap_web1.pdf 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával. 

A legfontosabb mellékletek: a társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum; igazolás 

köztartozás mentességről (nullás igazolás); házastársak esetén a házassági anyakönyvi 

kivonat; a gyermek születési anyakönyvi kivonata; örökbefogadás esetén az örökbefogadásra 

való alkalmasságot megállapító gyámhatósági határozat; adásvételi szerződés; bővítés esetén 

építési engedély (egyszerű bejelentésnél annak megfelelője); erkölcsi bizonyítvány. 

A támogatási szerződés megkötésének feltétele új lakás építése esetén, hogy az igénylő által 

benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja. 

http://csalad.hu/wp-content/uploads/2016/11/CSOK_uj_es_hasznalt_lakas.pdf
http://csalad.hu/wp-content/uploads/2016/02/CSOK_A5_szorolap_web1.pdf
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A három- vagy többgyermekes családok által a CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitel 

felvételének feltétele, hogy a kérelmező ne szerepeljen a Központi Hitelinformációs 

Rendszerben (KHR) tartozóként, vagy korábban nyilvántartott ilyen tartozását már legalább egy 

éve teljesítette.  

A kérelmet új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon 

belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét 

igazoló hatósági  

bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét 

megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. 

Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az 

eljáró bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványok a 

pénzintézeteknél elérhetőek.  

A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: A bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt. 

 

Ügy rövid leírása:  

A magánszemélyek lakáshoz jutását, lakhatási körülményeinek javítását szolgáló vissza 

nem térítendő állami támogatások (utólagos lakásépítési/-vásárlási kedvezmény, 

akadálymentesítési támogatás, családi otthonteremtési kedvezmény, adó-visszatérítési 

támogatás), valamint államilag kamattámogatott kölcsönök (otthonteremtési 

kamattámogatás, fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek 

állami támogatása, ) a hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél (a továbbiakban 

együtt: hitelintézet) vehetők igénybe. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

Jogorvoslati lehetőség: Budapest Főváros Kormányhivatala 

 

GY.I.K.:  

 

Vonatkozó jogszabályok:  

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet. 

A fiatalok , valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami 

támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet.  

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

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a 

közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet.  

Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek 

megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. 

rendelet.  

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 

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

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 

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

 

Adatbázisok, nyilvántartások 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/4/4d/33000/hitelint%2020170101.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/5/4d/33000/takarek%2020170101.pdf
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Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

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. 

Családtámogatási szakterületre vonatkozóan a Magyar Államkincstár - az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. §-ában foglaltak alapján - biztosítja a szociális ellátások 

nyilvántartásához való hozzáférést (a továbbiakban: CSTINFO) 

 a települési önkormányzatok jegyzői, 

 a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai, 

 a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalok, 

 a fővárosi és megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatalai, valamint 

 a Diákhitel Központ Zrt. 

számára. 

A nyilvántartás 

 a családtámogatási ellátásokban (anyasági támogatás, nevelési ellátás-iskoláztatási 

támogatás (együtt: családi pótlék), gyermekgondozási segély, gyermeknevelési 

támogatás) részesülők, 

 a gyermekek, akikre tekintettel az ellátást megállapították, továbbá 

 a fogyatékossági ellátásban részesülők 

törvényben meghatározott adatait tartalmazza. 

A hozzáférésre jogosultak az általuk megállapított és hatáskörükbe tartozó támogatások 

feltételeinek meghatározásához, illetve a hatáskörükbe tartozó eljárások lefolytatásához 

szükséges adatokat a nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel, díjmentesen érhetik el. 

A http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/cstinfo oldalon felhasználói 

dokumentáció és további tájékoztató található a nyilvántartás eléréséhez. 

 

  

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/cstinfo


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 

 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY 

 

Ügytípus megnevezése: Baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi jellegének 

elismerése, valamint a baleseti táppénz ellátás iránti kérelmek.  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megye. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

A biztosított ezen irányú igényét a foglalkoztatónál jelenti be, jogutód nélküli megszűnése 

esetén az egészségbiztosítási szervnél a baleset bekövetkezését követő egy éven belül.   

 

Jogosultak köre:  

Balesti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő 

legkésőbb harmadik napon üzemi balesetből keresőképtelenné válik. Üzemi baleset az a 

baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal 

összefüggésben éri. Üzemi balesetnek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába 

menet, vagy munkából lakására menet közben szenved el. Üzemi baleset az is, amely a 

biztosítottat közcélú munkavégzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátás igénybevétele 

során éri. Nem minősül üzemi balesetnek az a baleset, amely részben vagy egészben a 

balesetet szenvedett alkohol vagy kábítószer általi igazolt befolyásoltsága miatt, vagy 

munkahelyi feladatokhoz nem tartozó engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli 

járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy lakásról munkába, illetve munkából 

lakásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás 

indokolatlan megszakítása során érte.  

Foglalkozási megbetegedés a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett 

olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló 

idült egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a 

munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és 

ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve a munkavállalónak az optimálisnál 

nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye. A bejelentett foglalkozási 

megbetegedést az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség vizsgálja ki és igazolja. A 

foglalkozási megbetegedés, baleseti táppénz esetén az üzemi balesettel esik egy tekintet alá. 

Baleseti egészségügyi szolgáltatást, baleseti ellátást a baleseti sérült a baleseti táppénz 

elbírálására jogosult kifizető szerv által kiadott baleset üzemiségét megállapító határozat 

alapján veheti igénybe. A határozat kiadásáig igénybe vett baleseti egészségügyi szolgáltatás 

költségét a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Osztálya hivatalból megtéríti.   

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

A szükséges iratok a www.neak.hu honlapról tölthető le. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

A szükséges programok a www.neak.hu honlapról tölthető le, időpontfoglalásra nincs szükség. 
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

A baleset vizsgálata során a munkáltató által felvett munkabaleseti vagy üzemi baleseti 

jegyzőkönyv, illetve a foglalkozási megbetegedés esetén a vizsgálati lap, a 

keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolás, foglalkoztató által kiállított foglalkoztatói igazolás, 

egyéni vállalkozó esetében igénybejelentés. A foglalkoztatói igazolás, illetve az igénybejelentés 

az www.neak.hu honlapról tölthető le és csak a nyomtatvány kitöltő programmal állítható elő. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

A baleseti ellátások biztosított általi igénybevételével kapcsolatos eljárások illeték- és 

költségmentesek.  

 

Ügytípus rövid leírása:  

Baleseti ellátásként a sérültet baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz illeti meg.   

 

Ügyintézési határidő:  

Az igénybenyújtástól számított 21 nap, de a hiánypótlásra történő felhívástól annak 

teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési időbe.   

 

Jogorvoslati lehetőség:  

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Budapest Főváros 

Kormányhivatalának címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalához 

(7623. Pécs, Nagy Lajos király u.3.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.:  

Vonatkozó jogszabályok:  

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról, és a végrehajtására 

kiadott 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet. 

 

Ügytípus megnevezése: Közösségi koordinációs rendeletek, nemzetközi egyezmények 

alapján megállapítható betegségi és anyasági ellátások.  

 

 Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megye. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

A biztosított ezen irányú igényét a foglalkoztatónál kell beterjeszteni, aki a kiállított szükséges 

nyomtatvánnyal együtt az ügyfél által leadott okmányokat az eljárásra jogosult kifizetőhelyhez, 

illetve a munkáltató székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályához 

továbbítja.  

 

Jogosultak köre:  

A táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj és baleseti táppénz, mint pénzbeli 

ellátás kizárólag a Magyarország területén biztosított személyeknek állapítható meg. A 

szociális rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendeletek alkalmazása szempontjából 

pénzbeli családi ellátás a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési 
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támogatás és a gyermekgondozási díj. Amennyiben a pénzbeli családi ellátásra a külföldön 

biztosított személy jogosult, úgy a családi ellátások hazai folyósítása szüntetésre kerül.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

Magyar biztosítási jogviszony esetén a foglalkoztató az igények érvényesítéséhez szükséges 

foglalkoztatói igazolást a www.neak.hu honlapról töltheti le és a nyomtatványkitöltő programmal 

állíthatja elő. Az E-115 jelű nyomtatványt a keresőképtelenséget megállapító tagállam orvosa 

szerint illetékes egészségbiztosító állít ki a tagállamban kiadott orvosi igazolások alapján.   

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

A szükséges programok a www.neak.hu honlapról tölthető le, időpontfoglalásra nincs szükség. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

Az illetékes tagállam szerint rendszeresített nyomtatványok. Keresőképtelenség más 

tagállamban történő megállapítása esetén a tagállam orvosi igazolása alapján, az E-115 

nyomtatványon kell a keresőképtelenséget igazoltatni.   

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az egészségbiztosítási és baleseti ellátások biztosított által történő igénylésével kapcsolatos 

eljárások illeték- és költségmentesek.  

 

Ügytípus rövid leírása:  

A közösségi jogszabályok szerint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a munkahely 

székhelye, vagyis a biztosítás helye szerinti tagállam szabályai szerint állapíthatók meg.   

 

Ügyintézési határidő:  

Az igénybenyújtástól számított 21 nap, de a hiánypótlásra történő felhívástól annak 

teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési időbe.   

 

Jogorvoslati lehetőség:  

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Budapest Főváros 

Kormányhivatalának címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalához 

(7623. Pécs, Nagy Lajos király u.3.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.:  

 

Hol található az ügyfélszolgálat? 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, és végrehajtására 

kiadott 217/1997 (XII.1.) kormányrendelet. A 883/2004/EK rendelet 67 és 68 cikke, illetve a 

végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet 58., 59. és 60. cikke.  

 

Ügytípus megnevezése: Táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, 

utazási költségtérítés.  
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Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megye. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

A biztosított ezen irányú igényét a foglalkoztatónál kell beterjeszteni, aki a kiállított szükséges 

nyomtatvánnyal együtt az ügyfél által leadott okmányokat az eljárásra jogosult kifizetőhelyhez, 

illetve a munkáltató székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályához 

továbbítja.  

 

Jogosultak köre:  

Táppénzre jogosult a keresőképtelen biztosított, a biztosítási jogviszony fennállása alatt, ha a 

jogviszonyában pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.  

A csecsemőgondozási díj annak jár, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 

napon át biztosított volt, és – a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését 

követő 42 napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon túl baleseti 

táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül 

szül. Csecsemőgondozási díjra jogosult az is, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal 

nevelésbe vette. 2015. január 01.-től csecsemőgondozási díjra jogosult a gyám, a csecsemőt 

gondozó vér szerinti apa is bizonyos feltételek bekövetkezése esetére. A jogosultsági 

feltételekkel Ilyen esetben a jogosultság napján kell rendelkezni.   

Gyermekgondozási díjra jogosult a biztosított szülő,(kivéve nevelőszülő) ha a gyermek 

születését megelőzően két éven belül 365 napon át, biztosított volt, valamint a 

csecsemőgondozási díjban részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a 

csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama alatt szűnt meg, feltéve, hogy a 

csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett. 

A gyermekgondozási díjat kérelmező személy a gyermeket saját háztartásában nevelje.  

Az utazási költségtérítésre az a beutalt biztosított jogosult, akit járóbeteg-szakellátásra, 

fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati ellátásra, rehabilitációra utaltak be, és a 

beutalás a területi ellátásra kötelezett szakellátáshoz történt.  A biztosítottakkal azonos módon 

jogosult a beutalt kíséretét indokoltan ellátó személy, aki 16 éven aluli gyermeket, vagy 16 

éven felüli személyt kísér.   

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

A szükséges iratok a www.neak.hu honlapról tölthető le. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

A szükséges programok a www.neak.hu honlapról tölthető le, időpontfoglalásra nincs szükség. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

Táppénz igényléséhez a keresőképtelenséget az „Orvosi igazolás a keresőképtelen 

állományba vételről” illetve, a keresőképtelenség 7. napjától az „Orvosi igazolás folyamatos 

keresőképtelenségről” okmánnyal kell igazolni, kórházi ápolás esetén kórházi igazolvánnyal. A 

munkáltató a biztosított által leadott orvosi igazolásokhoz „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki.  

Csecsemőgondozási díj igényléséhez: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, kórházi 

igazolás a szülésről, várandós gondozási könyv másolata, nyilatkozat a csecsemőgondozási díj 

megállapításához nyomtatványokat kell a foglalkoztatóhoz benyújtani, aki a munkáltató által 
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kiállított „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki és az okmányokkal együtt az Megyei Kormányhivatal 

Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Osztályhoz továbbítja.  

Gyermekgondozási díj igényléséhez: „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” nyomtatványt 

kell kitölteni és a gyermek anyakönyvi kivonat másolatával kell munkáltatónak leadni ahhoz, 

hogy a „Foglalkoztatói igazolás” kiállíthassa.   

Amennyiben kettő éven belül a biztosított más foglalkoztatónál állt jogviszonyban, úgy az előző 

jogviszonyokat az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról” 

nyomtatvánnyal kell igazolni valamennyi pénzbeli ellátásnál.  

Utazási költségtérítési támogatás igénybevételéhez a beutaló orvos által kiállított, és a 

szakellátást végző által leigazolt utazási utalványt kell a lakóhely szerint illetékes Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Osztályához kell benyújtani. Tömegközlekedési eszközön történő utazás 

esetén a felhasznált menetjegyeket is csatolni kell.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az egészségbiztosítási és baleseti ellátások biztosított által történő igénylésével kapcsolatos 

eljárások illeték- és költségmentesek.  

 

Ügytípus rövid leírása:  

A betegség, keresőképtelenség időtartama alatt a biztosított nem tudja ellátni a munkáját, és a 

társadalmi közös kockázatviselés, illetve a járulékfizetés alapján az egészségbiztosítás az 

emiatt kieső jövedelem egy részét pénzbeli ellátással pótolja.  Az egészségbiztosítás – 

megfelelő járulékfizetés ellenében – a keresőképtelenség idejére a biztosítottak részére nyújtott 

pénzbeli ellátással, betegség esetén táppénzfizetéssel enyhíti e krízishelyzetet. A 

gyermekvállalással együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, ezért 

gondoskodni kell a kieső jövedelem pótlásáról.  A Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya a gyermek 

születése esetén a jogosultsági feltételekkel rendelkező anyát csecsemőgondozási díjban 

részesíti, amely biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás. A gyermekgondozási díj a 

gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás. A gyed nem szociális juttatás, a 

kötelező egészségbiztosítás keretében kizárólag a biztosítottaknak járó jövedelemarányos 

pénzbeli ellátás. Ezen pénzbeli ellátások közül bizonyos feltételek esetén egyidejűleg több is 

megállapítható és folyósítható egy jogosult számára. 

Az utazási költségtérítés: az egészségbiztosító által az egészségügyi szakellátások lakóhelyen 

kívüli elérhetősége esetén igénybe vehető utazási támogatás, mely történhet utazási 

utalvánnyal (UTK 20.) vagy utazási költségtérítési utalvánnyal (U.K. U. 10).  

 

Ügyintézési határidő:  

Az igénybenyújtástól számított 21 nap, de a hiánypótlásra történő felhívástól annak 

teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési időbe.   

 

Jogorvoslati lehetőség:  

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Budapest Főváros 

Kormányhivatalának címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalához 

(7623. Pécs, Nagy Lajos király u.3.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 
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GY.I.K.:  

 

Hol található az ügyfélszolgálat? 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

Az 1997.  évi  LXXXIII.  törvény  A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól,  és  a  

végrehajtására  kiadott 217/1997. (XII.1) kormányrendelet. A 102/1995.  (VIII. 25.)  A 

keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről. Az 2012. 

évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről valamint a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló jogszabály. 

 

Ügytípus megnevezése: Külföldi biztosítási jogviszony alapján a természetbeni 

ellátásokra vonatkozó jogosultságok bejegyzése, törlése biztosított és eltartott 

családtag esetén.   

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megye. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

A biztosított lakhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya.  

 

Jogosultak köre:  

Magyarországon, illetve más EGT tagállamban biztosítottnak minősülő, illetve az egészségügyi 

szolgáltatásokra egyéb jogcímen jogosult személyek. A biztosítási jogviszony megléte a 

nyomtatványok kiállítása, illetve bejegyzése előtt ellenőrzésre kerül.   

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

A szükséges iratok a www.neak.hu honlapról tölthető le. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Nincsenek programok, és időpontfoglalásra sincs szükség. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

Magyar állampolgárok esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok 

(Személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, 14 éven 

aluliaknál diákigazolvány, anyakönyvi kivonat), valamint lakcímkártya.  Nem magyar 

állampolgárok esetén idegenrendészeti okmányok (tartózkodási kártya, regisztrációs igazolás, 

letelepedési engedély, stb.), lakcímkártya, továbbá a jogosultságot alátámasztó irat.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása alapesetben ingyenes.  Amennyiben a Kártya 

elveszett, megrongálódott, vagy ellopták, az igazgatási szolgáltatási díj összege: 3.000,- Ft. A 

formanyomtatvány kiállításával, illetve a jogosultság bejegyzésével kapcsolatos eljárás illeték- 

és költségmentes.   

 

Ügytípus rövid leírása:  
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Az Európai Gazdasági Térség tagállamában, vagy Svájcban biztosítással rendelkező személy, 

illetve  

Családtagjai betegség- és anyasági biztosítás alapján járó természetbeni juttatásokban 

részesülnek  

Magyarországon a közösségi rendeletek alapján kiadott nyomtatványok bejegyzése esetén.    

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 

illetékessége a munkáltató székhelyéhez igazodik.  Az ügyfél, külföldi Biztosító vagy 

egészségügyi szolgáltató kérésére bármely nyomtatvány visszamenőleges hatállyal is 

kiadható, amennyiben az ügyfél az adott időszakban rendelkezett jogosultsággal. A 

nyomtatvány kiadása vagy a kiadás megtagadása a hatósági ügyben való érdemi döntés az 

alábbi nyomtatványok esetében:   

Európai Egészségbiztosítási Kártya: Egy másik tagállamban a szükséges egészségügyi 

szolgáltatások igénybevételére fennálló jog igazolása.    

Kártyahelyettesítő nyomtatvány: Funkciója azonos az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, 

de csak  

3 hónapra adható ki.    

E 101 (A1): Biztosítási kötelezettség elbírálása    

E 106 (S072): Egészségügyi szolgáltatások biztosítása egy másik tagállamban fennálló 

lakóhely esetén    

E 109 (S072): Egészségügyi szolgáltatások biztosítása egy másik tagállamban fennálló 

lakóhely esetén    

E 112 (S010): Gyógykezelés engedélyezése egy másik tagállamban.  Egészségügyi ellátás 

biztosítása  

egy más tagállamban élő, passzív jogon pénzbeli ellátásra jogosult személy esetén    

E 115 (S055): Keresőképtelenség megállapítása    

E 121 (S072): Egészségügyi szolgáltatások biztosítása egy másik tagállamban lakóhelye 

rendelkező nyugdíjas részére.   

 

Ügyintézési határidő:  

Az igénybenyújtástól számított 21 nap, de a hiánypótlásra történő felhívástól annak 

teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési időbe.   

 

Jogorvoslati lehetőség:  

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Budapest Főváros 

Kormányhivatalának címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalához 

(7623. Pécs, Nagy Lajos király u.3.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.:  

 

Hol található az ügyfélszolgálat? 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtására 

kiadott 217/1997. (XII.1) kormányrendelet. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, valamint 

ennek végrehajtásáról szóló 195/1997.  (XI. 5.)  Korm. rendelet. 883/04 EK rendelet és a  

987/09 EK rendelet.   
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Ügytípus megnevezése: Bejelentett személyek jogviszony- és jogosultsági adataira 

vonatkozó jelentések feldolgozása.   

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megye. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

A biztosított lakhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya.  

Jogosultak köre:  

A jogszabály alapján bejelentésre kötelezett foglalkoztatók, természetes személyek, illetve 

egyéb szervek.    

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

A szükséges iratok a www.neak.hu honlapról tölthető le. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

A szükséges programok a www.neak.hu honlapról tölthető le, és időpontfoglalásra sincs 

szükség. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

A bejelentést elektronikus úton vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített 

programmal, természetes személyeknek az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell 

teljesíteni.   

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az adatszolgáltatással kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.   

 

Ügytípus rövid leírása:  

A biztosítást keletkeztető jogviszonyban álló személyekre a társadalombiztosítás kötelező 

jelleggel, a személyek akaratától függetlenül kiterjed, és az ellátások részbeni fedezetére 

kötelező járulékfizetéssel is párosul. A biztosítási kötelezettség általában valamilyen 

munkavégzésre irányuló, jövedelemszerző jogviszony alapján jön létre, de a lehető 

legszélesebb körű közteherviselés érdekében járulékfizetési kötelezettség terheli a nem 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókat is, akik azonban az egészségbiztosítás ellátásai 

közül csak a természetbeni ellátásokra (kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre) 

szereznek jogosultságot. A biztosítás az alapul szolgáló jogviszony kezdetétől a megszűnéséig 

áll fenn. A biztosítási jogviszony megszűnését követő 45 napig marad fenn a jogosultság, ha a 

jogosult a megszűnést megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig biztosított volt, ennél 

rövidebb idő esetén ezen időtartammal hosszabbodik a jogosultság. A biztosítottak 

bejelentését az első fokú állami adóhatósághoz kell teljesíteni az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon, elektronikus vagy manuális formában. A Nemzeti Adóhatóság a jelentéseket 

továbbítja az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. A passzív pénzbeli ellátásban 

részesülő személyekre, valamint az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosultakra 

vonatkozó adatszolgáltatásokat az NEAK, valamint a területileg illetékes Kormányhivatal Járási 
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Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 

dolgozza fel, és egységes jogosultsági adatbázisban tartják nyilván.    

 

Ügyintézési határidő:  

Az igénybenyújtástól számított 21 nap, de a hiánypótlásra történő felhívástól annak 

teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési időbe.   

 

Jogorvoslati lehetőség:  

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Budapest Főváros 

Kormányhivatalának címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalához 

(7623. Pécs, Nagy Lajos király u.3.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

GY.I.K.:  

 

Vonatkozó jogszabályok:  

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtására 

kiadott 217/1997. (XII.1) kormányrendelet. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, valamint 

ennek végrehajtásáról szóló 195/1997.  (XI. 5.)  Korm. rendelet. 

 

Ügytípus megnevezése: Megállapodás megkötése az egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételére.   

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megye. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

A biztosított személyes megjelenése szükséges, a megállapodást lakhelye szerint illetékes 

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Osztálya.  

 

Jogosultak köre:  

Azok az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosultsággal nem rendelkező 

természetes személyek, aki nem kötelezhetők egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.   

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

A szükséges tájékoztatás a www.neak.hu honlapon érhető el. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

A megállapodás megkötéséhez nincs szükség előzetesen nyomtatvány kitöltésére, és 

időpontfoglalásra sincs szükség. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

A magyar idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedély vagy vízum, 

tartózkodási címet vagy szálláshelyet igazoló dokumentum.  Magyar állampolgárok esetén 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok (Személyazonosító 

igazolvány, érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, 14 éven aluliaknál 

diákigazolvány, anyakönyvi kivonat), valamint lakcímkártya.   
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Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az megállapodással kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.   

 

Ügytípus rövid leírása:  

Az a személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult 

megállapodást köthet a saját, valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi 

szolgáltatásának biztosítására. A megállapodás megkötését a tartózkodási hely szerint 

illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály Egészségbiztosítási Osztályán lehet kezdeményezni. A megállapodást  kötő  

nagykorú  személy  jelenleg  a minimálbér  50 %-a,  a  18  évesnél  fiatalabb  gyermek,  és a  

Magyarország területén nappali rendszerű  oktatás keretében  tanulmányokat folytató külföldi 

állampolgár a minimálbér 30%-ának megfelelő összeg havi megfizetésével  szerezhet 

egészségügyi ellátásra jogosultságot. A megállapodás a megkötést, vagyis az első befizetést 

követő hónap első napjától hatályos, de a 24 hónapig az érintett csak a sürgősségi ellátást 

veheti igénybe, kivéve, ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék 

befizetése visszamenőleg 24 hónapra megtörténik.  Az utóbbi esetben az egészségügyi 

szolgáltatás a megállapodás megkötését követő hónap első napjától jár.   

 

Ügyintézési határidő:  

Az igénybenyújtástól számított 21 nap, de a hiánypótlásra történő felhívástól annak 

teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési időbe.   

 

Jogorvoslati lehetőség:  

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Budapest Főváros 

Kormányhivatalának címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalához 

(7623. Pécs, Nagy Lajos király u.3.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.:  

 

Vonatkozó jogszabályok:  

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtására 

kiadott 217/1997. (XII.1) kormányrendelet. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, valamint 

ennek végrehajtásáról szóló 195/1997.  (XI. 5.)  Korm. rendelet. 

 

Ügytípus megnevezése: Jogviszonyrendezés, okirati bizonyítás.     

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megye. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

A biztosított lakhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya.  

 

Jogosultak köre:  

A biztosítottak, valamint azon személyek, akik az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére 

jogosultak.   
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Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

A szükséges tájékoztatás a www.neak.hu honlapon érhető el. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Az okirati bizonyítási eljárás megindításához nincs szükség előzetesen nyomtatvány 

kitöltésére, és időpontfoglalásra sincs szükség. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

Külföldiek esetében a magyar idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedély 

vagy vízum, tartózkodási címet vagy szálláshelyet igazoló dokumentum TAJ Hatósági 

Igazolvány, vagy igazolás, továbbá a jogosultságot alátámasztó irat. Magyar állampolgárok 

esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok (Személyazonosító 

igazolvány, érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, 14 éven aluliaknál 

diákigazolvány, anyakönyvi kivonat), lakcímkártya, továbbá a jogosultságot alátámasztó irat.   

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az eljárás illeték- és költségmentes.   

 

Ügytípus rövid leírása:  

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató jogviszony-ellenőrzése során megállapítást nyer, 

hogy az ellátást igénybevevő személy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak 

nyilvántartásában, az ellátást igénybevevő jogosultságának tisztázása érdekében hatósági 

eljárást kezdeményezhet az egészségbiztosítási szervnél. Az egészségbiztosítási szerv az 

egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az érintett személyt - a biztosítotti, 

illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszony fennállásának 

tisztázásáig - az egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepelteti, ha az érintett személy 

okirattal valószínűsíti a jogviszony fennállását. A bizonyítást az ügyfél személyesen vagy 

postán keresztül, illetőleg meghatalmazott útján kezdeményezheti. Az eljárás során minden 

közokiratot, teljes bizonyító erejű magánokiratot fel lehet használni, amely a jogviszonyt, 

jogosultságot valószínűsíti, így pl.  

 - a foglalkoztató vagy egyéb szerv által kiadott igazolás a bejelentésről,    

- az állami adóhatóság által érkeztetett/iktatott bejelentőlap,    

- munkaszerződés, vagy kinevezési okirat, tanulói szerződés,    

- 3 hónapnál nemrégebbi bérfizetési igazolás, írásos elszámolás,    

- diákigazolvány, iskolalátogatási igazolás,   

- állami foglalkoztatási szerv, nyugdíjfolyósító határozata a folyósításról,    

- hatósági bizonyítvány a rászorultságról.   

A biztosítási jogviszony törléséről rendelkező határozat meghozatalára a szakigazgatási 

szervek, a járulék utólagos megállapítására az állami adóhatóság jogosult. Az 

egészségbiztosítási osztály ellenőrzési szakegysége a törlésről szóló határozata mellékleteként 

tájékoztató levélben felszólítja a foglalkoztatót a bejelentési kötelezettség teljesítésére, 

valamint hogy igazolja az egészségbiztosítási osztály felé a bejelentés szabályszerű 

teljesítését. Amennyiben a foglalkoztató nem igazolja a bejelentés szabályszerű teljesítését, 

úgy az egészségbiztosító mulasztási bírság kiszabásával szankcionálja a foglalkoztatót.   
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Ügyintézési határidő:  

Az igénybenyújtástól számított 21 nap, de a hiánypótlásra történő felhívástól annak 

teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési időbe.   

 

Jogorvoslati lehetőség:  

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Budapest Főváros 

Kormányhivatalának címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalához 

(7623. Pécs, Nagy Lajos király u.3.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.:  

 

Vonatkozó jogszabályok:  

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtására 

kiadott 217/1997. (XII.1) kormányrendelet. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, valamint 

ennek végrehajtásáról szóló 195/1997.  (XI. 5.)  Korm. rendelet. 

 

Ügytípus megnevezése: Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása.   

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megye. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

A biztosított lakhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya.  

 

Jogosultak köre:  

A biztosítottak, valamint azon személyek, akik az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére 

jogosultak.  A biztosítási jogviszony megléte a kiállítás előtt minden esetben ellenőrzésre kerül.   

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

A szükséges tájékoztatás a www.neak.hu honlapon érhető el. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Az igényléshez igénylőlap kitöltése kötelező, és időpontfoglalásra nincs szükség. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

Külföldiek esetében a magyar idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedély 

vagy vízum, tartózkodási címet vagy szálláshelyet igazoló dokumentum. Magyar állampolgárok 

esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok (Személyazonosító 

igazolvány, érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, 14 éven aluliaknál 

diákigazolvány, anyakönyvi kivonat), lakcímkártya.   

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása alapesetben díjmentes. Amennyiben a kártya 

elveszett, megrongálódott, vagy ellopták, az igazgatási szolgáltatási díj összege: 3.000,- Ft  
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Ügytípus rövid leírása:  

A magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személy az Európai Egészségbiztosítási 

Kártya (EU-Kártya) alapján veheti igénybe az Európai Gazdasági Térség (EGT) egy másik 

tagállamában, valamint Svájcban való tartózkodása során orvosilag szükségessé váló 

szolgáltatásokat, sürgősségi ellátást. A Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási 

szervével szerződött szolgáltató fogadja el, és olyan módon kell ellátnia a magyar biztosítottat, 

mintha az adott tagállamban lenne biztosított. Egy adott tagállamban felmerülő ellátás 

igénybevétele esetén a fizetendő önrészt a szolgáltatást igénybevevőjének kell fizetnie, ezt 

visszatéríteni a későbbiek során sem lehet. Az eljárás minden esetben kérelemre indul, a 

Kártya kibocsátásával kapcsolatos feladatot a Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya végzi. Az 

ügyintézés személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton történhet. Kiskorú esetében 

a törvényes képviselő járhat el. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényessége a 

kiállítástól számított 3 év. A korlátozott jogosultság esetén a korlátozás időtartamáig.   

 

Ügyintézési határidő:  

Az igénybenyújtástól számított 21 nap, de a hiánypótlásra történő felhívástól annak 

teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési időbe. Személyes megjelenés esetén 

azonnal.   

 

 Jogorvoslati lehetőség:  

Amennyiben határozat készül a döntés közlésétől számított 15 napon belül Budapest Főváros 

Kormányhivatalának címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalához 

(7623. Pécs, Nagy Lajos király u.3.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.:  

 

Vonatkozó jogszabályok:  

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtására 

kiadott 217/1997. (XII.1) kormányrendelet. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, valamint 

ennek végrehajtásáról szóló 195/1997.  (XI. 5.)  Korm. rendelet. 

 

Ügytípus megnevezése: TAJ Kártya kiállítása, pótlása.   

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megye. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):  

A biztosított lakhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya.  

 

Jogosultak köre:  

Magyarországon élő magyar állampolgárok, illetve azon külföldiek, akik biztosítottnak 

minősülnek, illetve az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosultságot szereztek. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  
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A szükséges tájékoztatás a www.neak.hu honlapon érhető el. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Az igényléshez igénylőlap kitöltése kötelező, és időpontfoglalásra nincs szükség. Az igény 

elektronikus úton is előterjeszthető.   

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

Külföldiek esetében a magyar idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedély 

vagy vízum, tartózkodási címet vagy szálláshelyet igazoló dokumentum, továbbá a 

jogosultságot alátámasztó irat. Magyar állampolgárok esetén személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolványok (Személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, kártya 

formátumú vezetői engedély, 14 éven aluliaknál diákigazolvány, anyakönyvi kivonat), 

lakcímkártya.   

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

Az TAJ hatósági igazolvány kiállítása első alkalommal, illetve az adatok változása, vagy téves 

feltüntetése esetén a kiállítás ingyenes. Amennyiben a kártya elveszett, megrongálódott, vagy 

ellopták, az igazgatási szolgáltatási díj összege: 3.000,- Ft  

 

Ügytípus rövid leírása:  

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele Magyarországon a társadalombiztosítási 

azonosító jelet (TAJ) tartalmazó hatósági igazolvány felmutatásával történik. Az eljárás minden 

esetben kérelemre indul, a hatósági igazolvány kibocsátásával kapcsolatos feladatot a Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Osztálya végzi. Az ügyintézés személyesen, meghatalmazott által, illetve 

postai úton történhet. Ez utóbbi esetben az aláírt nyomtatvány mellett az azonosításhoz 

szükséges okmányoknak az ügyfél aláírásával hitelesített másolatát, illetve igazgatási 

szolgáltatási díj fizetési kötelezettség esetén annak megfizetéséről szóló igazolást is csatolni 

kell.   

 

Ügyintézési határidő:  

Az igénybenyújtástól számított 21 nap, de a hiánypótlásra történő felhívástól annak 

teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési időbe. Személyes megjelenés esetén 

azonnal.   

 

 Jogorvoslati lehetőség:  

Amennyiben határozat készül a döntés közlésétől számított 15 napon belül Budapest Főváros 

Kormányhivatalának címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalához 

(7623. Pécs, Nagy Lajos király u.3.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.:  

 

Vonatkozó jogszabályok:  

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtására 

kiadott 217/1997. (XII.1) kormányrendelet. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, valamint 

ennek végrehajtásáról szóló 195/1997.  (XI. 5.)  Korm. rendelet. 1996. évi XX. törvény a 
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személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról.   

 
CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 

 

ADATEGYEZTETÉSI ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY 

 

Ügytípus megnevezése: Öregségi nyugdíj 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hival, Hegyháti Járási Hivatal 

, Komlói Járási Hivatal, Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): papír alapon személyesen 

igénybejelentés az ONYF. 3515-272/B jelű nyomtatványon, a K02 számú űrlapon, postai úton a 

Budapest 1916 levelezési címen, vagy elektronikus ügyintézés keretében ügyfélkapun 

keresztül. 

Személyes ügyfélfogadás helye és ideje:  

Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

Pécs, Mártírok útja 12. 

Hétfő: 8,00 – 17,00 

Keddd-csütörtök: 8, 00 – 13, 00 

Péntek: 8,00 -12,00 óra között. 

 

Jogosultak köre: Aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább húsz év, öregségi 

résznyugdíj esetén legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár.  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

On-line időpontfoglalás a www.onyf.hu honlapon keresztül 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A szolgálati idő igazolására alkalmas okiratok: munkakönyv, Tb. Igazolvány, munkaszerződés, 

jogviszony megszüntető igazolás, munkanélküli ellátás megállapításáról és megszüntetéséről 

szóló igazolás, ápolási díj, GYES, GYET igénybevételéről szóló igazolás, ipari tanuló 

munkakönyv, szakmunkás bizonyítvány és oklevél, nappali tagozaton folytatott felsőfokú 

tanulmányok esetén leckekönyv, katonakönyv.  

A személyi adatokat igazoló okiratok: születési anyakönyvi kivonat ( férfiak esetében ), 

házassági anyakönyvi kivonat ( nők esetében illetve amennyiben 1968. előtt gyermeke 

született a gyermekek születési anyakönyvi kivonata ), személyes megjelenés alkalmával, 

személyi igazolvány, vagy más igazolásra alkalmas egyéb okirat, illetve lakcímkártya.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

http://www.onyf.hu/
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Ügy rövid leírása: Az öregségi teljes - vagy résznyugdíj olyan sajátjogú nyugellátás, amely az 

öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően, meghatározott szolgálati idő megszerzése estén 

jár. E két jogosultsági feltételnek együttesen kell teljesülnie. További feltétele, hogy igénylő 

azon a napon, amely naptól kezdődően részére az ellátás megállapításra kerül, a Tbj. 5. § (1) 

bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem állhat.  

 

Ügyintézési határidő: 30 nap, elintézési határidő 60 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: a kézbesítéstől számított 15 napon belül az I. fokú hatósághoz 

benyújtott, Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett fellebbezés 

 

GY.I.K.:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: A társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény, 

valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 

Ügytípus megnevezése: Nők kedvezményes nyugdíja  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hival, Hegyháti Járási Hivatal 

, Komlói Járási Hivatal, Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 

papír alapon személyesen igénybejelentés az ONYF. 3515-272/B jelű nyomtatványon, a K02 

számú űrlapon, postai úton a Budapest 1916 levelezési címen, vagy elektronikus ügyintézés 

keretében ügyfélkapun keresztül. 

Személyes ügyfélfogadás helye és ideje:  

Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

Pécs, Mártírok útja 12. 

Hétfő: 8,00 – 17,00 

Keddd-csütörtök: 8, 00 – 13, 00 

Péntek: 8,00 -12,00 óra között. 

 

Jogosultak köre: Az alábbi fenti feltételekkel rendelkező nő. Jogosultsági időnek minősül a 

kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a 

terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban gyermekgondozási díjban, 

gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér 

szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel 

vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő. 

Öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy 

azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, 

olyan nő esetén pedig, akinek súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott 

gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően 

ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, a harminc évet.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
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formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

On-line időpontfoglalás a www.onyf.hu honlapon keresztül 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A nyugdíjigény benyújtásakor csatolandók a jogosultsági idők igazolására alkalmas okiratok (pl. 

munkakönyv, munkaviszony igazolások stb., valamint a gyermekneveléssel töltött idő 

igazolására szolgáló dokumentumok)  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügy rövid leírása: Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki 

legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az 

öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti 

biztosítással járó jogviszonyban nem áll.  

 

Ügyintézési határidő: 30 nap, elintézési 60 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: a kézbesítéstől számított 15 napon belül az I. fokú hatósághoz 

benyújtott, Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett fellebbezés 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: A társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény, 

valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.  

Ügytípus megnevezése: Özvegyi nyugdíj 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hival, Hegyháti Járási Hivatal 

, Komlói Járási Hivatal, Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített ONYF 3515-

275, nyugdíjasként elhunyt jogszerző esetén a KET-3300-399/6. vagy a KET-3300-279/6. jelű 

nyomtatványon, vagy a K08 (ha a jogszerző nem volt nyugdíjas), illetőleg a K13 vagy K14 (ha a 

jogszerző nyugdíjas volt) jelű űrlapon kell előterjeszteni.  

Személyes ügyfélfogadás helye és ideje:  

Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

Pécs, Mártírok útja 12. 

Hétfő: 8,00 – 17,00 

Keddd-csütörtök: 8, 00 – 13, 00 

Péntek: 8,00 -12,00 óra között. 

 

http://www.onyf.hu/
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Jogosultak köre: A házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése 

esetén.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

www.onyf.hu honlap online időpontfoglalás 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell  

- a házassági anyakönyvi kivonatot,  

- a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot,  

- a halotti anyakönyvi kivonatot,  

- az élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt,  

- az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj megállapító bírósági 

ítéletét, közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat.  

A fentieken túl - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el - az eljárás egyszerűsítése 

érdekében az elhalt szolgálati idejére vonatkozó iratokat (pl. igazolásokat, munkakönyvet, 

katonakönyvet, stb.) is csatolni lehet.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás illeték- és költségmentes 

 

Ügy rövid leírása: 

Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa, bejegyzett élettársa (a továbbiakban együtt: 

házastárs) öregségi nyugdíjasként (ideértve azt is, aki a mezőgazdasági szövetkezeti tagok 

öregségi, munkaképtelenségi járadékában, illetőleg a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok 

növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékában részesült) halt meg, illetve az 

elhalálozás szerinti életkorának megfelelő szolgálati időt megszerezte. Az ideiglenes özvegyi 

nyugdíj megszűnését követően az jogosult özvegyi nyugdíjra, aki a jogszerző halálakor - 

betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy - megváltozott 

munkaképességű, vagy - házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve 

tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.  

 

Ügyintézési határidő: 30 nap, elintézési idő 60 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: a kézbesítéstől számított 15 napon belül az I. fokú hatósághoz  

benyújtott, Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett fellebbezés 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: A társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény, 

valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.  
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Ügytípus megnevezése: Árvaellátás  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hival, Hegyháti Járási Hivatal 

, Komlói Járási Hivatal, Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Az árvaellátást az erre a célra 

rendszeresített ONYF. 3515-275/B. jelű (K11 számú űrlap), nyugdíjasként elhunyt jogszerző 

esetén a KET-330-377/8. jelű (K23 számú űrlap) nyomtatványon kell igényelni.  

Személyes ügyfélfogadás helye és ideje:  

Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

Pécs, Mártírok útja 12. 

Hétfő: 8,00 – 17,00 

Keddd-csütörtök: 8, 00 – 13, 00 

Péntek: 8,00 -12,00 óra között. 

 

Jogosultak köre: gyermek, nevelt gyermek 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

www.onyf.hu honlap on-line időpontfoglaló  

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Igénybejelentőhöz csatolandó iratok:  

- halotti anyakönyvi kivonat,  

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,  

- szükség esetén iskolalátogatási bizonyítvány, illetve  

- a beteg gyermek egészségi állapotát igazoló 3 hónapnál nem régebbi szakorvosi igazolás.  

- aktív korú jogszerző esetén, az előbbi iratokon túl a jogszerző szolgálati idejére vonatkozó 

okmányok is mellékelendők. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás illeték- és költségmentes 

 

Ügy rövid leírása: Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az 

élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is -, akinek 

szülője öregségi nyugdíjasként (ideértve azt is, aki a mezőgazdasági szövetkezeti tagok 

öregségi, munkaképtelenségi járadékában, illetőleg a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok 

növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékában részesült) halt meg, illetve az 

elhalálozás szerinti életkorának megfelelő szolgálati időt megszerezte. 

Ügyintézési határidő: 30 nap, elintézési idő 60 nap. 

 

Jogorvoslati leehtőség: a kézbesítéstől számított 15 napon belül az I. fokú hatósághoz  

benyújtott, Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett fellebbezés 
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GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény, a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.  

 

Ügytípus megnevezése: Baleseti hozzátartozói nyugellátások 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hival, Hegyháti Járási Hivatal 

, Komlói Járási Hivatal, Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

megállapítása iránti igényt, az erre a célra rendszeresített ONYF 3515- 275, nyugdíjasként 

elhunyt jogszerző esetén a KET-3300-399/6. vagy a KET-3300-279/6 jelű nyomtatványon, vagy 

a K08 (ha a jogszerző nem volt nyugdíjas), illetőleg a K13 vagy K14 (ha a jogszerző nyugdíjas 

volt) jelű űrlapon kell előterjeszteni.  

Személyes ügyfélfogadás helye és ideje:  

Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

Pécs, Mártírok útja 12. 

Hétfő: 8,00 – 17,00 

Keddd-csütörtök: 8, 00 – 13, 00 

Péntek: 8,00 -12,00 óra között. 

 

Jogosultak köre: özvegy, gyermek, szülő 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

www.onyf.hu honlap on-line időpontfoglalás 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell  
- a házassági anyakönyvi kivonatot,  
- a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot,  
- a halotti anyakönyvi kivonatot,  
- az élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt,  
- az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj megállapító bírósági 
ítéletét, közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat,  
- a baleset üzemiségét elismerő határozatot.  
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás illeték- és költségmentes 
 
Ügy rövid leírása: Baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor illeti meg az elhunyt hozzátartozóit, 
ha a sérült üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében hunyt el.  
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Ügyintézési határidő: 30 nap, elintézési idő 60 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: a kézbesítéstől számított 15 napon belül az I. fokú hatósághoz  
benyújtott, Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett fellebbezés 
 
 
GY.I.K.:- 
 
Vonatkozó jogszabályok: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény, a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.  
 
Ügytípus megnevezése: Adategyeztetési eljárás  
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hival, Hegyháti Járási Hivatal, 
Komlói Járási Hivatal, Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területe 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): A kérelemre induló ügyek esetében 
az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező biztosítottak a www.onyf.hu vagy a 
www.magyarorszag.hu internetes honlapon az erre a célra rendszeresített nyomtatvány 
letöltésével elektronikus úton nyújthatnak be.  
A hivatalból indított eljárásokban a kiküldésre kerülő küldeményekhez csatolt 
formanyomtatvány, mint elfogadó/észrevélező nyilatkozat használható. 
Személyes ügyfélfogadás helye és ideje:  
Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 
Pécs, Mártírok útja 12. 
Hétfő: 8,00 – 17,00 
Keddd-csütörtök: 8, 00 – 13, 00 
Péntek: 8,00 -12,00 óra között. 
 
Jogosultak köre: A biztosított (volt biztosított) – legfeljebb naptári évenként egyszer – kérheti az 
adategyeztetési eljárás lefolytatását.  
A második ütemben az egyeztetésre a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az 1960. és 1964. 
között született biztosítottakkal, volt biztosítottakkal történő adategyeztetési eljárások indulnak. 
E korcsoport számára az adatok tisztázása 2018. december 31-ig  terjedő időszakban történik.  
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
www.onyf.hu vagy www.magyarorszag.hu honlap 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
www.onyf.hu honlap on-line időpontfoglalás 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás illeték- és költségmentes 
 
Ügy rövid leírása: 2013. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) módosítása következtében megszűnt a szolgálati idő 
elismerési kérelem. Ezt váltotta fel a kérelemre vagy hivatalból indított adategyeztetési eljárás, 
mely a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok és a biztosított, volt biztosított  
ügyfél birtokában lévő adatok összevetését szolgálja. 
Ügyintézési határidő: Az egyeztetési eljárás során az általános ügyintézési határidő 60 nap, 

http://www.onyf.hu/
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mely az ügyfél rendelkezésére álló észrevételézési/ elfogadó nyilatkozat beküldését követően 
indul 
 
Jogorvoslati lehetőség: a kézbesítéstől számított 15 napon belül az I. fokú hatósághoz  
benyújtott, Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett fellebbezés 
 
GY.I.K.: - 
 
Vonatkozó jogszabályok: 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, 1997. évi LXXXI. törvény 
a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) 
kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény.  

Ügytípus megnevezése: Baleseti járadék 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hival, Hegyháti Járási Hivatal, 
Komlói Járási Hivatal, Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területe 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): A baleseti járadékot az e célra 
rendszeresített ONYF. 3515-274. jelű vagy K05 számú formanyomtatványon kell igényelni.  
Személyes ügyfélfogadás helye és ideje:  
Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 
Pécs, Mártírok útja 12. 
Hétfő: 8,00 – 17,00 
Keddd-csütörtök: 8, 00 – 13, 00 
Péntek: 8,00 -12,00 óra között. 
 
Jogosultak köre: Az, akinek üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében 13 
százalékot meghaladó mértékű egészségkárosodása keletkezett, de megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg. A baleseti járadék iránti igényt az üzemi 
baleset bekövetkezése napjától számított három éven belül, illetőleg a foglalkozási 
megbetegedés megállapítását követő egy éven belül lehet a kérelem benyújtásával 
érvényesíteni.  
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
www.onyf.hu honlap 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
www.onyf.hu honlap on line időpontfoglalás 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
Az igénybejelentéshez csatolni kell a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv üzemi 
baleset (foglalkozási betegség) tényről hozott döntését.  
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás illeték- és költségmentes 
 
Ügy rövid leírása: Üzemi baleset (foglalkozási betegség) esetén keletkező egészségkárosodás 
esetén megállapítható ellátás.  
 
Ügyintézési határidő: 45 nap, elintézési 60 nap. 
 

http://www.onyf.hu/
http://www.onyf.hu/
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Jogorvoslati leehtőség: a kézbesítéstől számított 15 napon belül az I. fokú hatósághoz  
benyújtott, Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett fellebbezés 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 
és a 217/1997. (XII. 1.) számú kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról. A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
 

Ügytípus megnevezése: Megállapodás megkötése szolgálati idő és a nyugdíj alapjául 

szolgáló jövedelem szerzése céljából 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hival, Hegyháti Járási Hivatal, 
Komlói Járási Hivatal, Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területe 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

A megállapodás megkötését az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon 

(N10, N11) lehet kezdeményezni. 

 
Jogosultak köre: Belföldi nagykorú személy, 

- aki nem saját nyugdíjas és nem magánnyugdíj-pénztári tag és 

- aki biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve akire a biztosítás nem 

terjed ki, vagy 

- biztosítása szünetel, 

- a társadalombiztosítási öregségi nyugdíj jogosultsághoz szükséges szolgálati idejéhez 

legfeljebb 5 év hiányzik. 

 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
www.onyf.hu honlap 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
72/ 505- 800 telefonon előzetesen egyeztetett időpontban 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A megállapodás megkötéséhez szükséges okmányok 

A jogszerző: 

- személyazonosságát igazoló okmányok, (személyazonosító igazolvány, ideiglenes 

személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány); 

- TAJ számát tartalmazó hatósági igazolvány; 

- adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány; 

- ha a megállapodást kötő azonos a jogszerző személyével és banki átutalással történik a 

nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése, három hónapnál nem régebbi pénzforgalmi 

számlakivonat fejléce. 

Amennyiben a megállapodást kötő nem azonos a jogszerző személyével, a jogszerzőre 

vonatkozó, fentiekben felsorolt okmányokon túlmenően a megállapodást kötő magánszemélyre 

vonatkozó, a fentiekben felsorolt okmányok is szükségesek. 

http://www.onyf.hu/
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Ha a megállapodást jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve egyéni 

vállalkozó köti meg a jogszerző javára, a szerv, szervezet nevét, székhelyét, adószámát 

igazoló okmányok (cégjegyzék, társasági szerződés, alapító okirat, a NAV által kiállított, 

adószámot igazoló okmány stb.), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány bemutatása, 

amennyiben banki átutalással történik a teljesítés, három hónapnál nem régebbi pénzforgalmi 

számlakivonat bemutatása is szükséges. 

A fenti okmányokon kívül az egyes megállapodásokhoz az alábbi okmányok csatolása, 

bemutatása szükséges: 

1. Amennyiben fizetés nélküli szabadság idejére kívánja szolgálati idő és nyugdíjalapot 

képező jövedelem szerzése céljából megállapodást kötni, a fizetés nélküli szabadságot 

igazoló foglalkoztatói engedély szükséges. 

2. Szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából előzetes 

letartóztatás, szabadságvesztés időtartamára kívánja a megállapodást megkötni, az 

időtartamra, illetve annak kezdetére vonatkozó jogerős bírósági döntés egy hitelesített 

másolati példánya szükséges. 

3. Amennyiben nemzetközi szervezetnél fennálló jogviszony idejére kíván szolgálati idő és 

nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából megállapodást kötni, a jogviszony 

időtartamát, illetve annak kezdetét igazoló szerződés szükséges. 

4. A gazdaságátadási jövedelempótló típusú támogatásban részesülő személy esetében a 

támogatást megállapító jogerős határozat egy hitelesített másolati példánya szükséges. 

5. A felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott 

tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából a megállapodás 

megkötésének kezdeményezéséhez amennyiben a hallgatói jogviszony fennállása alatt 

történik a megállapodás megkötése, a felsőfokú tanulmányok idejére vonatkozó, az 

oktatási intézmény által tanulmányi időszakonként (félévenként/évenként) kiállított 

igazolás, amennyiben a hallgatói jogviszony megszűnését követően történik a 

megállapodás megkötése, a leckekönyv (index) bemutatása szükséges. 

6. Az öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíj jogosultsághoz szükséges szolgálati idő 

szerzése céljából a megállapodás megkötésének kezdeményezéséhez a nyugdíjigény 

tárgyában hozott első fokú határozat is szükséges. 

7. A gyermekgondozási segély (GYES) idejének szolgálati időként történő elismerése, 

céljából a megállapodás megkötéséhez a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

(gyermek tartós betegsége esetén az erről szóló igazolás) szükséges. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 
Ügy rövid leírása: Megállapodás köthető 

1. szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony 

hiányában vagy annak szünetelése esetén), 

2. a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott 

tanulmányok idejének (ideértve a doktoranduszképzést is) szolgálati időként történő 

elismerésére céljából, 

3. öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő 

szerzése végett, 
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4. 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére, 

és arra az időtartamra, amelyre a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény alapján a gyermekgondozási segély nem jár. 

 
Ügyintézési határidő: 30 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

A 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására 

kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

 

Ügytípus megnevezése: Megtérítési igények érvényesítése, jogalap nélkül felvett 

ellátások visszakövetelése. 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hival, Hegyháti Járási Hivatal, 
Komlói Járási Hivatal, Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területe 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): hivatalból indul 
 

Kötelezettek köre: 

Azok a magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, egyéb szervek, 

akiknek (amelyeknek) a felelőssége megállapítható, az ellátás jogalap nélküli felvétele 

felróható. 

 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
www.onyf.hu honlap 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
www. Onyf.hu honlpa on-line időpontfoglalás 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): az eljárás hivatalból indul 
 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: A megtérítési és visszafizettetési eljárások hivatalból 

indulnak, lefolytatásáért a kormányhivatal költséget nem számít fel. 

 
Ügy rövid leírása: 

A megtérítési igények érvényesítése, jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése 

hivatalból indított közigazgatási eljárás. 

A foglalkoztató köteles megtéríteni a baleseti hozzátartozói nyugellátást és a baleseti járadékot, 

ha a baleset annak a következménye, hogy ő vagy megbízottja a reá nézve kötelező 

munkavédelemre vonatkozó szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget. 

Ugyanilyen megtérítési kötelezettség terheli a foglalkoztatót akkor is, ha ő vagy alkalmazottja 

(tagja) a balesetet szándékosan idézte elő. 

http://www.onyf.hu/
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Aki a nyugellátásra jogosult egészségkárosodásáért, haláláért felelős, köteles az emiatt nyújtott 

ellátást megtéríteni. A megtérítési kötelezettség olyan mértékben áll fenn, amilyen mértékben a 

felelősség megállapítható. A jogalap nélkül felvett nyugellátás visszafizetésére, illetve 

megtérítésére köteles az ellátást jogalap nélkül felvevő személy. 

 

Ügyintézési határidő: A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megtérítési igényét öt éven belül 

érvényesítheti. 

 
Jogorvoslati lehetőség: a megtértési eljárában hozott határozat ellen keresetlevél benyújtása, a 
visszafizetésre kötelezés ellen fellebbezés 
 
GY.I.K.: - 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására 
kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény. 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény. 
 

Ügytípus megnevezése: Fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálása 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Pécsi Járási Hival, Hegyháti Járási Hivatal, 
Komlói Járási Hivatal, Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területe 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): a kérelem benyújtásához nem 
szükséges forma nyomtatvány 
 
Személyes ügyfélfogadás helye és ideje:  
Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 
Pécs, Mártírok útja 12. 
Hétfő: 8,00 – 17,00 
Keddd-csütörtök: 8, 00 – 13, 00 
Péntek: 8,00 -12,00 óra között. 
 
 

Jogosultak köre: Olyan foglalkoztató, egyéb szerv és a magánszemély, akit a nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerv nyugellátás visszafizetésére, megtérítésére, késedelmi pótlék, mulasztási 

bírság vagy eljárási költség megfizetésére kötelezett. 

 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  a 
kérelmet nem szükséges formanyomtatványon benyújtani 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
www. onyf.hu honlap on-line időpont foglalás 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 
A kérelmező körülményeit igazoló dokumentumok, igazolások. 
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Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás lefolytatása illetékköteles. Az eljárásért 

járó 3.200.- forint illetéket-(mely tartalmazza a 200,-Ft. postaköltséget is) illetékbélyegben kell 

megfizetni. 

 
Ügy rövid leírása: 

A foglalkoztató, egyéb szerv és a magánszemély (a továbbiakban együtt: fizetésre kötelezett) 

kérelme alapján a nyugellátás visszafizetése, a megtérítése és annak késedelmi pótléka címén 

megállapított követelést, valamint a mulasztási bírságtartozást méltányosságból mérsékelni 

vagy elengedni, illetve részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezni lehet, ha 

a) a körülményekből megállapítható, hogy a fizetésre kötelezett foglalkoztató (egyéb szerv), 

illetve annak intézkedésre jogosult képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja, az adott 

helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el, vagy 

b) azok megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli 

hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné. 

 
Ügyintézési határidő: 30 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: a törvény kizárja 
 
GY.I.K.: - 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására 
kiadott 
168/1997. (X.6) kormányrendelet. 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény. 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 
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CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI ÉS SZAKÉRTŐI OSZTÁY 

 
Ügytípus megnevezése: Gépjármű-vezetői egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya  Megyei Kormányhivatal Pécsi 
Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztálya 
7632  Pécs,  Árnyas u. 2. 
Illetékességi terület: Baranya megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 

- ügyfélszolgálatunkon személyesen 

(ügyfélfogadási idő: Hétfő :   08,00-17,00 óráig 
Kedd-Csütörtök: 08,00-13,00 óráig 
Péntek:   08,00-12,00 óráig)  

 
Jogosultak köre: 
Azok a személyek, akikt estileg, szellemileg egészségesek, illetve bizonyos feltétellel, 
korlátozással alkalmasak a közúti járművezetésre. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
Jelentkezési lap és csekk a BAMKH Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályán személyesen 
kérhető. 
 
Az igénybevehető elektronikus programok elérése, időpont foglalás: 

- időpontfoglalásra nincs lehetőség 

 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

I. fokú vizsgálat esetén: 

- jeletkezési lap 

- vizsgálati díjbefizetését igazoló csekkszelvény 

- szakorvosi lelet 

II. fokú vizsgálat esetén: 

- I. fokú vizsgálat igazolása alkalmatlanságról 

- háziorvos fellebbezési kérelme 

- szakorvosi lelet 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
A 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet alapján életkor szerint változó: 

a) ha 40. életévét még nem töltötte be: 

- első fokon  7.200 Ft 

- másodfokon  10.800 Ft 

b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: 

- első fokon  4.800 Ft 

- másodfokon  7.200 Ft 

c) ha 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: 
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- első fokon  2.500 Ft 

- másodfokon  4.800 Ft 

d) ha 70. évelévét betöltötte: 

- első fokon  1.700 Ft 

- másodfokon  3.200 Ft 

 
Ügyrövidleírása: 
A közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy 
a közúti járművezető-jelöltnek, illetőleg a közúti járművezetőnek nincs-e olyan betegsége, testi 
vagy szellemi illetőleg érzékszervi fogyatékossága,  amely őt a közúti járművezetésre 
egészségi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá azoknak a feltételeknek, illetőleg 
korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség, testi vagy 
érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén is vezethet közúti járművet. 
 
Ügyintézési határidő: A csekk befizetésétől számított 15 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: Budapest Fővárosi Kormányhivatal  
 
GY.I.K.: -  
 
Vonatkozó jogszabályok: 

- 13/1992. (VI.26.) NM rendelet 

- 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 

 
Ügytípus megnevezése: Hatósági bizonyítvány kiadása 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 
Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztálya 
7632 Pécs, Árnyas u. 2. 
Illetékességi terület: Baranya megye 
 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

- nyomtatványon (Kérelem) ,ügyfélszolgálatunkon személyesen, vagy meghatalmazással 

ügyfélfogadási időben, 

- postai úton 

- elektronikus úton: pecs.rehabilitacio@baranya.gov.hu 

(ügyfélfogadási idő: Hétfő :  08,00-17,00 óráig 
Kedd-Csütörtök: 08,00-13,00 óráig 
Péntek:  08,00-12,00 óráig)  

 
 
Jogosultak köre: 
Mindenki jogosult, aki megváltozott munkaképességűnek érzi magát és azt igazolni szeretné. 
 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
www.kormanyablak.hu 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai Rehabilitációs ellátás 
címszó alatt: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai
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- KÉRELEM a komplexminősítéseredményéről szólóhatóságibizonyítványkiadásához 

- ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szerv szakértői bizottságához 

 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpont foglalás: 

- időpontfoglalásra nincs lehetőség 

 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

- KÉRELEM a komplexminősítéseredményéről szólóhatóságibizonyítványkiadásához 

- ORVOSI BEUTALÓ azorvosszakértői szerv szakértői bizottságához 

 
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás költség és illeték mentes. 
 
Ügy roved leírása: 
Azon személyek részére lehetőség, akik nem kívánják igénybe venni a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátását, de a foglalkoztatójuk felé szükségük van a megváltozott 
munkaképességük igazolására. A komplex minősítés eredményéről hatósági bizonyítvány 
kiállítása történik. 
Illetve azok részére akik után a hozzátartozó kiemelt ápolási díjat kíván igénybe venni. 
 
Ügyintézési határidő: 50 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: 
 
GY.I.K.: 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairó és 

egyes törvények módosításáról 

- 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 

 
Ügytípus megnevezése: Keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálása, 
baleseti táppénz meghosszabbítása 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 
Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztálya 
7632 Pécs, Árnyas u. 2. 
Illetékességi terület: Baranya megye 
 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
Személyesen ügyfélfogadási időben 
(ügyfélfogadási idő:Hétfő :   08,00-17,00 óráig 

Kedd-Csütörtök: 08,00-13,00 óráig 
Péntek:   08,00-12,00 óráig)  

 
Jogosultak köre: Beteg személyek 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/0/ec/43000/Kerelem%20a%20komplex%20minosites%20eredm%C3%A9ny%C3%A9r%C5%91l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20bizony%C3%ADtv%C3%A1ny%20ir%C3%A1nt.doc
http://www.kormanyhivatal.hu/download/0/ec/43000/Kerelem%20a%20komplex%20minosites%20eredm%C3%A9ny%C3%A9r%C5%91l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20bizony%C3%ADtv%C3%A1ny%20ir%C3%A1nt.doc
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Háziorvos 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpont foglalás: 

- időpontfoglalásra nincs lehetőség 

 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

- Háziorvosi beutaló 

- Szakorvosi leletek 

- Baleseti táppénz esetén: elfogadó határozat, baleseti jegyzőkönyv 

- személyi igazolvány, lakcímkártya, hatósági igazolvány (TAJ kártya) 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
Az eljárás költség és illeték mentes. 
 
Ügy rövid leírása: 
A keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz 
igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját 
betegsége miatt ellátni nem tudja. 
 
Ügyintézési határidő: Megjelenést követően azonnal 
 
Jogorvoslatilehetőség: Nincs 
 
GY.I.K.: -  
 
Vonatkozójogszabályok: 

- 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Megtérítési igények érvényesítése, jogalap nélkül felvett 
ellátások visszakövetelése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 
Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztálya 
7632 Pécs, Árnyas u. 2. 
Illetékességi terület: Baranya megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 
A megtérítési igények érvényesítése,  jogalapnélkül felvett ellátások visszakövetelése 
hivatalból indított közigazgatási eljárás. 
 
Jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére köteles: 

- akit erre a felvételtől számított 90 napon belül köteleztek, 

- akinek az ellátás felvétele felróható, 

- ha az előzőek alapján a jogalap nélkül felvett ellátás nem követelhető vissza, az a 

foglalkoztató és egyéb szerv köteles megtéríteni a jogalap nélkül felvett ellátást, amely 

mulasztásának,  vagy valóságtól eltérő adatszolgáltatásának következményeként került 

sor az ellátás felvételére, 

- aki az elhunyt ellátását jogosulatlanul felvette. 

 
Az igénybevehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 
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- időpontfoglalásra nincs lehetőség 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
A megtérítési eljárások hivatalból indulnak, lefolytatásáért a rehabilitációs hatóság költséget 
nem számít fel. 
 
Ügy rövid leírása: 
A fogalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedések miatt 
felmerült ellátást, ha a baleset annak a következménye, hogy ő vagy megbízottja a reá nézve 
kötelező munkavédelemre vonatkozó szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, 
illetve ő vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándékosan idézte elő. 
Aki az ellátásra jogosult egészségkárosodásért, haláláért felelős, köteles az emiatt nyújtott 
ellátást megtéríteni. A megtérítési kötelezettség olyan mértékben áll fenn, amilyen mértékben a 
felelősség megállapítható. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség:  
Jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala 
 
GY.I.K.: -  
 
Vonatkozó jogszabályok: 

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról 

- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

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

évi CXL. törvény 

 
Ügytípus megnevezése: Megváltozott munkaképességű személyek ellátása 
folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 
Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztálya 
7632 Pécs, Árnyas u. 2. 
Illetékességi terület: Baranya megye 
 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

- ügyfélszolgálatunkon személyesen, vagy meghatalmazással ügyfélfogadási időben, 

- postai úton 

- elektronikus úton: pecs.rehabilitacio@baranya.gov.hu 

(ügyfélfogadási idő: Hétfő :   08,00-17,00 óráig 
Kedd-Csütörtök: 08,00-13,00 óráig 
Péntek:   08,00-12,00 óráig)  

 
Kötelezettek köre: 
A rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
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www.kormanyablak.hu 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai Rehabilitációs ellátás 
címszó alatt: 

- NYILATKOZAT egészségi állapot változásáról 

- NYILATKOZAT lakcím változásáról 

- NYILATKOZAT keresőtevékenységről 

- NYILATKOZAT keresőképtelenségről 

- Igazolási kérelem 

 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpont foglalás: 

- időpontfoglalásra nincs lehetőség 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás költség és illeték mentes. 
 
Ügy roved leírása: 
A rehabilitációs/rokkantsági ellátásban részesülő személyek a folyósítást befolyásoló 
tényekben beállt változást a jogszabály értelmében, az abban meghatározott határidőben 
köteles bejelenteni. 
A rokkantsági ellátásban részesülő 10 napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, ha a 
jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be, vagy 
keresőtevékenységet folytat és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül 
meghaladja a minimálbér 150 %-át, egyúttal igazolja jövedelmét. 
A rehabilitációs ellátásban részesülő 10 napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, ha az 
egészségi állapotában tartós javulás, vagy rosszabbodás következett be. Ha 
keresőtevékenységet folytat és jövedelme három egymást követő hónapo keresztül 
meghaladja a minimálbér 150 %-át, egyúttal igazolja jövedelmét. A rehabilitációs ellátásban 
részesülő személy köteles együttműködni a rehabilitációs hatósággal, ha ennek akadálya 
merül fel igazolási kérelem terjeszthető elő. 
 
Ügyintézési határidő: 50 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: Nincs 
 
GY.I.K.: - 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról 

- 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 

 
Ügytípus megnevezése: Méltányossági, fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálása 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 
Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztálya 
7632 Pécs, Árnyas u. 2. 
Illetékességi terület: Baranya megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

- ügyfélszolgálatunkon személyesen, vagy meghatalmazással ügyfélfogadási időben, 

- postaiúton 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai
http://www.kormanyhivatal.hu/download/a/e1/e1000/51%20Nyilatkozat%20%C3%A1llapotv%C3%A1ltoz%C3%A1s%20bejelent%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l.doc
http://www.kormanyhivatal.hu/download/d/e1/e1000/52%20Nyilatkozat%20lakc%C3%ADm%20v%C3%A1ltoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.doc
http://www.kormanyhivatal.hu/download/d/e1/e1000/52%20Nyilatkozat%20lakc%C3%ADm%20v%C3%A1ltoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.doc
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/e1/e1000/53%20Nyilatkozat%20keres%C5%91tev%C3%A9kenys%C3%A9gr%C5%91l.doc
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/e1/e1000/53%20Nyilatkozat%20keres%C5%91tev%C3%A9kenys%C3%A9gr%C5%91l.doc
http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/f1/e1000/55%20Nyilatkozat%20keres%C5%91k%C3%A9ptelens%C3%A9gr%C5%91l,%20rendszeres%20p%C3%A9nzell%C3%A1t%C3%A1sr%C3%B3l.doc
http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/f1/e1000/55%20Nyilatkozat%20keres%C5%91k%C3%A9ptelens%C3%A9gr%C5%91l,%20rendszeres%20p%C3%A9nzell%C3%A1t%C3%A1sr%C3%B3l.doc
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- elektronikus úton: pecs.rehabilitacio@baranya.gov.hu 

(ügyfélfogadási idő: Hétfő :   08,00-17,00 óráig 
Kedd-Csütörtök: 08,00-13,00 óráig 
Péntek:   08,00-12,00 óráig)  

 
Jogosultak köre: 
Olyan magánszemély, akit a rehabilitációs hatóság ellátás visszafizetésére,  megtérítésére 
kötelezett. 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
A kérelmet nem szükséges formanyomtatványon benyújtani 
 
Az igénybevehető elektronikus programok elérése, időpont foglalás: 

- időpontfoglalásra nincs lehetőség 

 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás költség és illeték mentes. 
 
Ügyrövid leírása: 
A rehabilitációs hatóság a magánszemély (a továbbiakban együtt: fizetésre kötelezett) kérelme 
alapján az ellátás vissza fizetése, megtérítése címén fennálló követelést méltányosságból 
mérsékelheti vagy elengedheti, illetve részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet, ha 
azok (egyösszegű) megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli 
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség: Nincs 
 
GY.I.K.: -  
 
Vonatkozó jogszabályok: 

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról 

- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

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

évi CXL. törvény 

 
Ügytípus megnevezése: Rehabilitációs kártya igénylés 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 
Osztálya  
7632 Pécs, Árnyas u. 2. 
Illetékességi terület: Baranya megye 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje):  

- nyomtatványon, ügyfélszolgálatunkon személyesen, vagy meghatalmazással, 

- postai úton 

- elektronikus úton: pecs.rehabilitacio@baranya.gov.hu 

(ügyfélfogadási idő: Hétfő :  08,00-17,00 óráig 
Kedd-Csütörtök: 08,00-13,00 óráig 
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Péntek:  08,00-12,00 óráig)  
 
Jogosultak köre:  
- aki a rehabilitációs hatóság által végzett hatályos komplex minősítés szerint a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában, vagy b) pont ba) vagy bb) alpontjában foglalt 
minősítési kategóriába tartozik. (B1, C1, B2, C2) 
-  Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki 2011. december 31-én III. csoportos 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesült. 
 
 
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
- http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai Rehabilitációs ellátás 
címszó alatt „Tájékoztatás a rehabilitációs kártyát igénylők részére”, valamint a “KÉRELEM a 
rehabilitációs kártya igényléshez” 
- vagy az “ADATLAP a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem 
elbírálásához” elnevezésű nyomtatvány 20. pontjában megjelölve 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

- időpontfoglalásra nincs lehetőség 

 
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

- formanyomtatvány 

- személyadatok egyeztetéséhez: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, valamint  

- az adóazonosító szám ellenőrzéséhez az adókártya bemutatása, vagy az okmányok 

másolatának megküldése.  

   
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincs 
 
Ügy rövid leírása: Meg kell vizsgálni, hogy 2011.12.31-én részesült-e olyan típusú ellátásban, 
amely alapján a jogosultsági feltételeknek megfelel. Amennyiben nem volt ellátása, úgy 
továbbiakban azt kell vizsgálni, hogy komplex minősítése történt-e, és ha igen, akkor a 
jogosultsági körbe (B1, B2, C1, C2 minősítési kategória) tartozik-e.  
A továbbiakban ellenőrizni szükséges, hogy van-e érvényes rehabilitációs kártyája.  
Ha minden feltételnek megfelel, akkor az igénye rögzítésre kerül, egyéb esetben tájékoztatjuk 
arról, hogy rehabilitációs kártya kiállítására mely okból nem jogosult.  
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának elbírálásakor benyújtott 
igénybejlentésben kérelmezett rehabilitációs kártyák esetén, amennyiben a jogosultsági 
feltételek nem állnak fenn, úgy elutasító határozat kerül kiadásra.   
 
Ügyintézési határidő:  

- amennyiben egyik jogosultsági feltételnek sem felel meg, és komplex minősítés 

szükséges, úgy 60 nap, 

- a jogosultsági feltételek fennállása esetén 1 munkanap  

 
Jogorvoslati lehetőség:  Budapest Főváros Kormányhivatala. 
 
GY.I.K.:  

- Ki jogosult rehabilitációs kártyára? 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai
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- Mikor szűnik meg a rehabilitációs kártyára való jogosultság? 

- Levelezési cím, vagy tartózkodási hely megadása esetén a kártyát miért az adóhatóság 

rendszerében szereplő címre postázzák? 

 
Vonatkozó jogszabályok: 
 - 2011. évi CXCI. tv. (Mmtv.) 
- 2004. évi CXXIII. tv. (Pftv.) 
- 2011. évi CLVI. törvény (Eat) 
- 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet 
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AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY  

 

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

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

személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 3.) 

                                                              

Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

: Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv: Baranya Megyei 

Kormányhivatal. 

 

Ügytípus megnevezése: ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI MUNKÁK 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: -  

Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek: - 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az állam a nemzetgazdaság térkép és téradat igényeinek kielégítése érdekében gondoskodik 

az állami alap feladatok és állami alapmunkák végzéséről. Állami alapmunkának minősül: az 

államhatár földmérési munkái, az alappont hálózatok létesítése és fenntartása, az állami 

térképi adatbázisok készítése és fenntartása, a Földrajzinév-tár létrehozása, fenntartása, 

működtetése. 

Az állami alapmunkák csak közvetve érintik az ügyfeleket: az állami földmérési alaptérképi 

adatbázis készítésénél és az alappontok létesítésénél az érintett ingatlantulajdonosok 

közreműködnek az eljárás 

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

Az állami alapmunka végrehajtója értesíti az érintetteket.  

                                                             

 Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): - 

 

 Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Nincs nyomtatvány 

 

 Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: - 

    

 Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

-  2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 

- 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

- 16/1997. (III. 5.) FM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi 

LXXVI. törvény végrehajtásáról 

- 25/2013 (IV.16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység részletes szabályairól 

 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok:- 

 

 A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus megnevezése: FELMÉRÉSI, TÉRKÉPEZÉSI, TERÜLETSZÁMÍTÁSI HIBA 

KIJAVÍTÁSA 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs Járási Hivatala   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

 Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Ingatlantulajdonosnál a hiba kijavítását kérő kérelem, földmérőknél a hiba kijavítását 

kezdeményező irat. Csatolni kell ingatlanrendező földmérő jogosultsággal rendelkező személy 

által készített szakvéleményt. 
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Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek:   

Ingatlantulajdonosok kérelménél ingatlanonként 6600 Ft igazgatási szolgáltatási díj, a földmérő 

jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettségénél nincs díj vagy illeték. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba megállapítása esetén az ingatlanügyi 

hatóság az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist hivatalból bármikor kijavíthatja. 

A hatályos térképi ábrázolás és a földrészlet ingatlan-nyilvántartási adata felmérési, 

térképezési vagy területszámítási hiba jogcímén járási hivatal földhivatali osztály hatáskörben 

akkor változtatható meg, ha a hiba bizonyíthatóan az alaptérkép vagy a változási munkarészek 

készítése, vagy annak átvezetése során elkövetett mulasztásból vagy tévedésből származik. 

A felmérési, térképezési, területszámítási hiba kijavítása nem érinti és nem változtatja meg a 

fennálló természetbeni határvonalat és a birtoklási viszonyokat. A hiba kijavításához nincs 

szükség előzeteshatósági (bírósági) határozatra vagy engedélyre. A hiba kijavításáról a járási 

hivatal földhivatali osztály határozattal értesíti az érdekelteket. 

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

Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7621 Pécs, Apáca u.2.) 

                                                              

 Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

 Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):  

21 nap  

  

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Nincs nyomtatványok 

 

 Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: - 

    

 Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

-1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, 

-2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről, 

-25/2013. (IV.16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység részletes szabályairól. 

- 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

 Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: - 

 

 A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  
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Baranya Megyei Kormányhivatal 

Ügytípus megnevezése: FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE 

 

hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

 Ügytípus rövid leírása: 

A járási hivatal földhivatali osztály az illetékességi területéhez tartozó termőföldekről, valamint a 

mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról - ide nem értve az 

erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket - önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja 

a közhiteles ingatlan-nyilvántartás.  

A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisban rögzített, az azt kezelő 

számítástechnikai eszközzel olvasható és kinyomtatható formában is megjeleníthető 

földhasználati lapból, továbbá okirattárból áll. 

Aki termőföldet használ, köteles a használatot annak megkezdésétől számított harminc napon 

belül az ingatlanügyi hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. 

A Földforgalmi törvényben meghatározott földhasználati szerződést közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. E rendelkezés megsértésével megkötött szerződés 

semmis. 

A tulajdonostársak mindegyike jogosult a saját tulajdoni hányadának megfelelő terület 

használatára, valamint a saját tulajdoni hányadának megfelelő terület vagy annak egy 

meghatározott része használatának másik tulajdonostárs vagy harmadik személy részére 

történő átengedésére. E jogosultság gyakorlása, valamint a földhasznosítási kötelezettség 

teljesítése érdekében a tulajdonostársak kötelesek a közös tulajdonban álló földön belül az 

egyes tulajdonostársak részére a tulajdoni hányaduknak megfelelő vagy attól eltérő mértékű 

területek elhelyezkedését kijelölni (a továbbiakban: használati rend). 

A közös tulajdonban álló földön a használati rend kialakításához, a tulajdonostársak tulajdoni 

hányad alapján számított többségi döntése szükséges azzal, hogy ha a tulajdonostársak 

tulajdoni hányad alapján számított legalább egytizede a használati megosztásról szóló 

ajánlatban foglaltakkal nem ért egyet, akkor a használati rend kialakításához a tulajdonostársak 

tulajdoni hányad alapján számított kétharmados döntése szükséges. A használati rendet a 

használati megosztásról szóló megállapodásban kell rögzíteni. A közös tulajdonban álló földön 

fennálló haszonélvezeti jog esetében a tulajdonostárs alatt a haszonélvezőt is érteni kell. 

A használati megosztásról szóló megállapodásban rögzíteni kell a megállapodás időtartamát, 

vagy ha azt a tulajdonostársak határozatlan időre hozták létre, akkor ennek tényét. 

A használati megosztásról szóló megállapodásban a használati rend meghatározása során 

több tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő vagy attól eltérő mértékű terület is 

kijelölhető, ha a tulajdoni hányaduknak megfelelő vagy attól eltérő mértékű területet közülük 

valamelyik tulajdonostárs használja vagy annak használatát harmadik személy részére 

kívánják átengedni. A használati megállapodásban rögzíteni kell azt is, ha a tulajdonostársak 
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a tulajdoni hányaduktól való eltérésben állapodnak meg, ilyenkor a többlethasználat miatti 

ellenszolgáltatás módjáról és mértékéről, illetve az ellenszolgáltatás mellőzéséről is 

rendelkezni kell. 

A használati megosztásról szóló megállapodást egységes okiratba kell foglalni. A 

megállapodást valamennyi tulajdonostársnak alá kell írnia, ide nem értve azt a 

tulajdonostársat, akinek esetében a használati megosztáshoz való hozzájárulást a törvényben 

meghatározott valamely körülmény miatt megadottnak kell tekinteni. A használati 

megosztásról szóló megállapodás valamennyi tulajdonostársra kiterjed. 

A használati megosztásról szóló megállapodásban részes tulajdonostársaknak az állami 

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott - 30 napnál nem régebbi - hiteles 

szemle másolaton egyértelmű jelzéssel, a használati megosztásról szóló megállapodásnak 

megfelelően, azzal azonosítható módon ábrázolni kell az egyes tulajdonostársak részére 

kijelölt területet. A térképi kimutatást a használati megállapodásban részes tulajdonostársaknak 

alá kell írni. 

Nem kell térképi kimutatást készíteni, ha a használati megosztásról szóló megállapodás 

alapján, egy tulajdonostárs használja a föld teljes területét, vagy a tulajdonostársak elkülönült 

használata a földnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészlete teljes 

területére vonatkozik. 

A használati megosztásról szóló megállapodást a tulajdonostárs, a használati 

megállapodásra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a bíróság előtt megtámadhatja. 

Az ingatlanügyi hatóság a bejelentést elmulasztó földhasználót legfeljebb 30 napos határidő 

megállapításával írásban felszólítja a bejelentési kötelezettsége teljesítésére. Ha a 

földhasználó határidőben nem tesz eleget a felszólításnak, az ingatlanügyi hatóság 

földhasználati bírsággal sújtja, aminek mértéke a föld ingatlan-nyilvántartás szerinti 

aranykorona (a továbbiakban: AK) értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a 

behajtható köztartozás legkisebb összegénél. 

A föld elkülönített közös használata esetében, illetve a közös tulajdonban álló föld esetében a 

bírság megfizetésére a mulasztó földhasználók, illetve a tulajdonostársak egyetemlegesen 

kötelezhetők. 

 

 Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek: 

A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési 

kötelezettség alól. 

 

 Szükséges iratok: 

I. Földhasználati nyilvántartásba történő bejelentéshez: 

1. Bejelentési adatlap minden esetben. 

2. A bejelentési adatlaphoz csatolni kell: 

a) a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződés esetén a 

szerződésnek a jóváhagyó záradékával ellátott egyik eredeti példányát 
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vagy annak a mezőgazdasági igazgatási szerv, illetve a közjegyző által 

hitelesített másolatát, 

b) a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződés esetén a 

szerződés eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített 

másolatát, 

c) közös tulajdonban álló föld használata esetén a 71. §-ban meghatározott 

használati megosztásról szóló megállapodás vagy többlethasználati 

megállapodás eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített 

másolatát, vagy a 76. §-ban meghatározott sorsolás eredményéről szóló 

jegyzőkönyv eredeti vagy hitelesített másolatát és az ezekhez - szükség 

esetén - csatolt térképi kimutatást. 

II. Földhasználati nyilvántartásból való törléshez: 

1. Földhasználati törlés-bejelentési adatlapok. 

2. Ha a használat felmondással vagy a felek közös megegyezésével szűnik meg, a 

földhasználó, vagy a használatba adó által benyújtott törlés-bejelentési adatlaphoz 

az írásbeli felmondást és annak elfogadásáról szóló nyilatkozatot vagy a közös 

megegyezést tartalmazó okiratot is mellékelni kell. A felmondást elfogadó 

nyilatkozat hiányában a törlés-bejelentési adatlaphoz mellékelni kell azt a jogerős 

bírói ítéletet, amely bizonyítja, hogy a szerződéses jogviszony jogszerűen került 

felmondásra, vagy a felmondás a szerződéses jogviszonyt megszüntette. 

3. Amennyiben a törlési kérelem nem a teljes földhasználati nyilvántartásba bejelentett 

földrészletre vonatkozik, akkor a törölni kívánt terület nagyságát és a földrészleten 

belüli elhelyezkedését feltüntető vázlatot is csatolni szükséges. 

 

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

személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7621 Pécs, Apáca u.2.), a belföldi 

jogsegély, valamint az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak) is intézhető ügykörök 

kivételével elektronikus ügyintézés kizárt. 

                                                              

 Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

7. Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):   

30 nap. 

 

 Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 

 

 Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: a belföldi jogsegély, 

valamint az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak) is intézhető ügykörök kivételével 

elektronikus ügyintézés kizárt. 

   

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  
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-2013. CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról; 

-2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

törvény; 

-2007. évi 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes 

szabályairól; 

-155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra 

vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól; 

 

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

törvény. 

 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

 Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 

 

1A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

Ügytípus megnevezése: FÖLDHASZNÁLAT ADATSZOLGÁLTATÁS 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

 Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem 

 

. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek: 

- a földhasználati lap másolat díja 800 Ft/oldal 

- a földhasználati összesítő díja 4000 Ft 

 

 Alapvető eljárási szabályok: 

A járási hivatal földhivatali osztály az illetékességi területéhez tartozó termőföldekről, valamint a 

mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról-ide nem értve az 

erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket - önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja 

a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. 
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A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából földhasználati lap másolatával 

teljesíthető adatszolgáltatás. Adatszolgáltatás nem teljesíthető a földhasználati nyilvántartás 

számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintéssel. 

A földhasználati lap 

a) papír alapú másolatként, 

b) elektronikus másolatként 

szolgáltatható. 

A papír alapú földhasználati lap másolatot a járási hivatal, illetve az integrált ügyfélszolgálat 

(kormányablak) szolgáltatja. Az elektronikus földhasználati lap másolatot kizárólag a járási 

hivatal szolgáltathatja. A földhasználati összesítőt - papír alapon vagy elektronikusan - a járási 

hivatal a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által üzemeltetett országos földügyi 

nyilvántartási rendszerből való lekérdezés útján szolgáltatja. 

Az adatszolgáltatás során az alábbi földhasználati lap másolat típusok szolgáltathatók: 

a) a földhasználati lap teljes másolata, amely valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt 

bejegyezéseket) tartalmazza; 

b) földhasználati lap teljes szemle-másolata, amely valamennyi fennálló adatot tartalmazza; 

c) a földhasználati lap részleges másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre 

leválogatott valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyzéseket) tartalmazza; 

d) a földhasználati lap részleges szemle-másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre 

leválogatott valamennyi fennálló adatot tartalmazza. 

A földhasználati lap teljes másolata és a földhasználati lap teljes szemle-másolata kizárólag 

hatóság részére közigazgatási eljáráshoz, közérdekű bejelentés és panasz elbírálására 

irányuló eljáráshoz, valamint bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság részére jogszabályban 

meghatározott feladata ellátása céljából, illetve a földhasználó részére a saját földhasználati 

lapjairól szolgáltatható. 

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

személyesen vagy postai úton (teljesítés díjfizetést követően) a Földhivatali Osztálynál (7621 

Pécs, Apáca u.2.)elektronikus ügyintézés kizárva 

                                                              

Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

 Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):   

8 nap, de általában azonnal intézhető. 

  Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 

 Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: elektronikus 

ügyintézés kizárt 

    

 Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

-2013. CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

-2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról  

-2007. évi 356. Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 
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-155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra 

vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól  

11. Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

 Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 

 A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

Ügytípus megnevezése: A FÖLDMŰVESEKRŐL, A MEZŐGAZDASÁGI 

TERMELŐSZERVEZETEKRŐL, VALAMINT A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMKÖZPONTOKRÓL 

NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE, ADATLAP-MÁSOLAT KIADÁSA. 

 

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

 Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- nyilvántartásba vételi kérelem (rendelet 1-3 mellékletei) 

A természetes személynek földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez 

csatolni kell: 

a) a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) 

Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 

képzettséget igazoló okirat egy eredeti példányát vagy annak a közjegyző, illetve a kiállító 

intézmény által hitelesített másolatát, illetve a külföldi bizonyítványok és oklevelek 

elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti példányát, amely 

tanúsítja, hogy a külföldön megszerzett szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely 

szakképesítésnek megfelelő szakképesítés, 

b) az a) pontban meghatározott szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában 

ba) az őstermelőnek nem minősülő kérelmező esetében az adóhatóság által kiállított olyan 

igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a 

kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben árbevétele származott, 

bb) az őstermelő kérelmező esetében őstermelői igazolvány, és a lezárt értékesítési betétlap 

másolatát, amely szerint mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását 

megelőző mindhárom évben árbevétele származott, vagy 

bc) a ba) és bb) alpontban meghatározottak hiányában a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 

és Vidékfejlesztési Kamarának a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás 

szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Kamara) által kiadott igazolást arról, hogy a 

kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző mindhárom 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel azért maradt 

el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott. 

(2) Ha a kérelmező természetes személy nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt 

feltételeknek, de a 

nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, 

amelyben a 

kérelmező legalább 3 éve legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a 

mezőgazdasági termelőszervezetben személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági 

tevékenységet, úgy a földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolnia kell 

a mezőgazdasági termelőszervezet vezető tisztségviselője által cégszerűen kiállított olyan 

tartalmú írásbeli nyilatkozatot, amely szerint a kérelmező a nyilvántartásba már bejegyzett 

mezőgazdasági termelőszervezetben legalább 3 éve legalább 25%-os tulajdonosi 

részesedéssel rendelkezik, és a kérelmező a mezőgazdasági  termelőszervezetben  

személyes  közreműködésként  végzi  a  mezőgazdasági tevékenységet. 

A szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti 

kérelméhez - kivéve, ha a kérelmező a cégnyilvántartásban nyilvántartott cég és fennállnak a 

(2) bekezdés szerinti feltételek - csatolni kell: 

a) a létesítését tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által 

hitelesített példányát vagy a nyilvántartó hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás 

tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározottak 

szerint, a közhitelességű nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői tanúsítványt, és 

b) az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt. 

(2) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás- 

hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a 

cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a járási hivatal földhivatali 

osztályának az iratot, 

 valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel 

szerzi meg. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként 

való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolnia kell 

a) az adóhatóság által kiállított olyan igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a kérelem 

benyújtását megelőző mindhárom évben az éves értékesítése nettó árbevételének több mint a 

fele a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származott, 

b) a szervezet legalább egy vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű 

írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a szervezetben a fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan 

folytatja a szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági tevékenységet, és 

c) a b) pontban meghatározott személy nevére kiállított, mezőgazdasági vagy erdészeti 

szakirányú képzettséget igazoló okirat egy eredeti példányát vagy annak a közjegyző, illetve a 

kiállító intézmény által hitelesített másolatát, vagy 

d) a c) pontban meghatározottak hiányában a Kamara igazolását arról, hogy a b) pontban 

meghatározott személy - a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével - 3 éves üzemi gyakorlattal 

rendelkezik. 

A szervezetnek újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba 

vétele iránti kérelméhez csatolni kell: 

a) a létesítő okirat, aláírási címpéldány okiratokat, kivéve, ha a kérelmező a 

cégnyilvántartásban nyilvántartott cég, 
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b) a szervezet legalább egy vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű 

írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a szervezetben a fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan 

folytatja a szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági tevékenységet, és 

c) a b) pontban meghatározott személy nevére kiállított, mezőgazdasági vagy erdészeti 

szakirányú képzettséget igazoló okirat egy eredeti példányát vagy annak a közjegyző, illetve a 

kiállító intézmény által hitelesített másolatát, vagy 

d) a c) pontban meghatározottak hiányában a Kamara igazolását arról, hogy a b) pontban 

meghatározott személy - a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével - 3 éves üzemi gyakorlattal 

rendelkezik. 

e) a szervezet vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli nyilatkozatát 

arról, hogy a szervezet 

ea) nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet 

alá eső államban fekvő föld felett használati joggal, és 

eb) nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán 

keletkezett. 

A Kr.-ben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirat 

becsatolásának minősül az is, ha a kérelem személyesen kerül benyújtásra, és a szakirányú 

képzettséget igazoló okirat eredeti példányát a kérelmező másolat készítés céljából a járási 

hivatal földhivatali osztályának ügyintézője számára átadja. Ez esetben a nyilvántartásba vétel 

alapjául az eredeti okiratról a járási hivatal földhivatali osztályának ügyintézője által készített 

másolat szolgál, amelyet a (2) bekezdés szerinti záradékkal kell ellátni. 

- adatlap-másolat kiadása iránti kérelem (rendelet 4.melléklete) 

Adatszolgáltatás nem teljesíthető a nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni 

betekintéssel. 

 

 Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek: 

Az eljárás –beleértve a fellebezést is- díjmentes. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, 

illetve  újonnan  alapított  mezőgazdasági  termelőszervezetnek  minősülő szervezetekről, a 

mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített 

ingatlanokról, vagy tanyákról (a továbbiakban együtt: ingatlan) a járási hivatal földhivatali 

osztályán nyilvántartást vezetnek. 

A nyilvántartás számítógépes adatbázisban rögzített, az azt kezelő számítástechnikai 

eszközzel olvasható és kinyomtatható formában is megjeleníthető nyilvántartási adatlapból és 

a törölt adatok állományából áll. 

Az adatbázis a mezőgazdasági üzemközpontokat a földművesnek minősülő természetes 

személyekhez, mezőgazdasági termelőszervezetekhez kapcsolódóan az adatlap részeként 

tartalmazza.A járási hivatal a Földmérési és Távérzékelési Intézet által üzemeltetett járási 

hivatali információs rendszerből - lekérdezés útján megjelenített - adatlap másolatával 

teljesíthet adatszolgáltatást a nyilvántartásból. 

 

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

Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7621 Pécs, Apáca u.2.)elektronikus 

ügyintézés kizárva. 
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 Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

 Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):   

Az ügyintézési határidő 21 nap. Adatszolgáltatás 8 nap, de általában azonnal megoldott. 

 

 Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 

 Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: elektronikus 

ügyintézés kizárt 

    

 Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

-2013. CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

-2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról  

-38/2014. Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint 

a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 

 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 

 

 A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus megnevezése: FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁSA  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

 Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- földhasználati szerződés és kapcsolódó jognyilatkozatok 

A földhasználati szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv részére 

- amennyiben elő haszonbérleti jog áll fenn, a jegyző küldi meg 

- minden egyéb esetben a földhasználati jogosultságot szerző fél küldi meg ( 8 napon belül) 
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Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek: 

Az eljárás díjmentes. 

 

 Alapvető eljárási szabályok: 

A mezőgazdasági igazgatási szerv a hatósági jóváhagyásra kötelezett haszonbérleti 

szerződéseket, a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződéseket, a 

haszonbérleti szerződés módosítását, valamint az olyan haszonbérleti szerződéseket, melynek 

létesítése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog, alaki, tartalmi, érvényességi és hatályosulási 

feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályi feltételeknek való megfelelőség szempontjából 

vizsgálja és jóváhagyja, illetve a jóváhagyást megtagadja. 

 

Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása 

a) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld földhasználati jogosultságának az 

átengedéséhez; 

b) a tulajdonostársak közötti használati megosztáshoz; 

c) ha a földműves földhasználó közeli hozzátartozója a használatba adó; 

d) a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más 

földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló 

földhasználati 

szerződéshez; 

e) a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-

bantulajdonos tagja, illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott 

alkalmazottja,mint használatba adó közötti földhasználati szerződéshez; 

f) a 40. § (2)-(4) bekezdésben meghatározott földhasználati szerződéshez; 

g) tanya földhasználati jogosultságának az átengedéséhez. 

A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a földhasználati 

jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatályosságához az e törvény előírásai alapján 

nem kell a jóváhagyása. 

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

Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7621 Pécs, Apáca u.2.), elektronikus 

ügyintézés kizárva. 

 Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):   

- általánosan 60 nap 

- haszonbérleti szerződés módosításának jóváhagyása estén 30 nap 

 Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

  

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, formanyomtatvány nincs. Elektronikusan 

nem beküldhető. 

 Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: elektronikus 

ügyintézés kizárt 

    

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  
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-2013. CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról, 

-2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,  

- 474/2013. Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az 

adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási 

szabályokról.  
 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

 Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, formanyomtatvány nincs. Elektronikusan 

nem beküldhető. 

 

A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben jogorvoslatként csak a döntés bírósági 

felülvizsgálata kezdeményezhető. 

 

Ügytípus megnevezése: FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI ÁLLAMI ALAPADATOK 

KEZELÉSE ÉS SZOLGÁLTATÁSA 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

 Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: - 

  

 Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek:   

Az igényelt adatra vonatkozó díjtételeket a földmérési és térképészeti állami alapadatok 

kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) 

FVM-HM-PM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

 Alapvető eljárási szabályok: 

Az állami alapadatok közhiteles adatbázisaiba bárki betekinthet, azokról teljes vagy részleges 

másolatot igényelhet. Az állami alapadatokat kezelő szervek jogszabályban meghatározott díj 

ellenében szolgáltatnak adatot. Az adatszolgáltatási díj az adat egyszeri és egy eljárásban való 

felhasználásának jogát foglalja magában. 

A járási hivatal földhivatali osztály és a kormányhivatal földhivatali főosztály az illetékességi 

területére vonatkozó állami alapadatok és adatbázisok kezelésére és tárolására adat- és 

térképtárat létesít és működtet. 

A földhivatali osztály az ingatlan-nyilvántartási térképről papír alapon szolgáltat térképmásolatot 

hitelesítve, illetve hitelesítés nélkül. Elektronikus dokumentumként csak nem hiteles 

térképmásolatot szolgáltat. 
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Az úgynevezett ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák végzésének 

(megosztás, épületfeltüntetés, telekhatár kitűzés, házhelyosztás, kisajátítási és megvalósulási 

térképek készítése) kötelező alapjául szolgáló térképtári adatszolgáltatást végez. 

 

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

Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 3.) 

Térképmásolat a Kormányablakokban is igényelhető. 

                                                              

 Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

 Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 

8 nap, de a földmérési célú adatszolgáltatás kivételével általában azonnal intézhető. 

 

 Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Az adatigénylő nyomtatványt az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 27. 28. és 29. 

melléklete valamint a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról 

és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes 

rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a járási hivatal földhivatali osztályrendelkezésre áll és 

letölthető a www.foldhivatal.hu weblap „Nyomtatványok” menüjéből is. 

 

 Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: - 

    

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 

- 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység részletes szabályairól 

 

- 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami 

alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról. 

 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

 Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 

 

 A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus megnevezése: FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÜGYEK 

 

 Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

http://www.foldhivatal.hu/
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Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: - 

  

Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek:   

Az egyes ügytípusoknál megadva 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A járási hivatal földhivatali osztály feladata az állami alapadatok előállítása, karbantartása, 

kezelése, tárolása és szolgáltatása és az azokban bekövetkezett változások folyamatos 

vezetése, valamint a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyek intézése, felmérési, 

térképezési, területszámítási hibák javítása. 

A járási hivatal földhivatali osztály hatáskörébe tartozó földmérési és térképészeti ügyek 

továbbá: az állami alapadatokban bekövetkezett hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos 

feladatok végzése, az 

állami alapmunkákkal kapcsolatosan ráháruló feladatok ellátása, az ingatlan-nyilvántartás 

tartalmát nem érintő térképi változásokkal összefüggő bejelentési kötelezettség betartásának 

ellenőrzése, a jogszabályban meghatározott telekalakítási eljárások lefolytatása, továbbá a 

földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátása. 

 

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

Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7623 Pécs, Nagy Lajos király u.3.) 

                                                              

 Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

 Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): - 

 

 Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Az egyes ügytípusoknál megadva. 

 

 Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: - 

    

 Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény, 

- 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

- 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység részletes szabályairól 
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 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 

 

 A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus megnevezése: HITELES TULAJDONILAP-MÁSOLAT, FÖLDKÖNYV 

SZOLGÁLTATÁSA, ADATSZOLGÁLTATÁS AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBÓL. 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal  

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

A tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránti kérelem, a tulajdoni lapba történő betekintés iránti 

kérelem. 

Természetes személy igénylő esetén a személyazonosításra szolgáló okmány, jogi személy 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet igénylő esetén a képviseleti jogosultság 

igazolására szolgáló okmány. 

Földkönyv, földkönyvkivonat, tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy 

földkönyvkivonat, területi összesítő szolgáltatása esetén kérelem. 

Ha a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvi kivonat szolgáltatását, illetve 

az adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő leválogatást, adatfeldolgozást 

természetes személyek vonatkozásában kérik, a kérelemben meg kell jelölni azt a 

törvényhelyet, amelyre figyelemmel az adatszolgáltatás teljesíthető. Ennek hiányában az 

adatok csak az érintett személyek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

hozzájárulása esetén szolgáltathatók. 

Fellebbezési eljárás megindításához fellebbezési kérelem. 

 

Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek: 

A hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díja 6 250 forint. 

A járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő 

betekintés 

díjmentes. 

A megszűnt helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjának adattartalmáról a felhasználási célt, 

valamint az igényelt adatokat tartalmazó kérelemre vagy megkeresésre az ingatlanügyi 
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hatóság 6 250 forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében hatósági bizonyítványt 

állít ki. 

A papír alapon vagy számítógépes adathordozón (pl. pendrive, CD) a járási hivatal 

illetékességi területén fekvő ingatlanokról földkönyv vagy földkönyv kivonat díja 150 

forint/ingatlan, tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyv kivonat díja 200 

forint/ingatlan, a területi összesítő esetében a díjtétel településenként 2000 forint. 

Az ingatlan-nyilvántartásból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő leválogatás, 

illetve az elektronikus formában lekérdezett adatok utólagos feldolgozása a technikai 

lehetőségek függvényében, egyedi megállapodás alapján teljesíthető. 

A tulajdonilap-másolat kiállítását elutasító határozat elleni fellebbezés díja 12 500 forint. 

Az adatszolgáltatás iránti kérelmet elutasító döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 

forint. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-

másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény meghatározza a 

személyes díjmentesség és tárgyánál fogva díjmentes eseteket. 

 

 Alapvető eljárási szabályok: 

Hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem a kijelölt kormányablakokban és az 

ország bármely járási hivatalánál előterjeszthető ügyfélfogadási időben személyesen, illetve 

postai úton is. A 

postai úton előterjesztett kérelmet legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, a 

jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevét és a 

képviseletében eljáró személy természetes személyazonosító adatait, a kérelemhez mellékelni 

kell a személyazonosság igazolására szolgáló okmány közjegyző által hitelesített másolatát, 

illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okirat eredeti vagy közjegyző által 

hitelesített másolatát. 

Az adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítése az ingatlan fekvése szerint illetékes járási 

hivatalhatáskörébe tartozik. 

 

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

Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 3.) 

A szolgáltatási díjak megfizetésére bankkártyás fizetési lehetőség van a Földhivatali Osztály 

pénztárában ügyfélfogadási időben. 

 

Hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem a kijelölt kormányablakokban és az 

ország bármely járási hivatalánál előterjeszthető ügyfélfogadási időben személyesen, illetve 

postai úton is.  

A postai úton előterjesztett kérelmet legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, a 

jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevét és a 

képviseletében eljáró 

személy természetes személyazonosító adatait, a kérelemhez mellékelni kell a 

személyazonosság 

igazolására szolgáló okmány közjegyző által hitelesített másolatát, illetve a képviseleti 

jogosultság igazolására szolgáló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát. 
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Az adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítése az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal 

hatáskörébe tartozik. 

 

 Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

 Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 

A személyesen előterjesztett hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatási iránti kérelem az 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után azonnal teljesíthető. 

A postai úton előterjesztett hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránti kérelem, és az 

adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítése a kérelem érkezését követő naptól számított 10 nap. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében meghatározott 

időtartam. 

A fellebbezési eljárás során a döntést az ügy összes iratának a másodfokú hatósághoz 

érkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni. 

 

 Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános. Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás 

nélkül megismerhető: azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést készíthet, hiteles másolatot 

kérhet. 

Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolatot a járási hivatalok, a közjegyzők (tanúsítvány 

formájában) és a kijelölt kormányablakok adhatnak ki. 

Hiteles másolat a biztonsági elemekkel (biztonsági papír, pecsétcímke, átpántoló címke) 

felszerelt és hitelesítési záradékkal ellátott másolat. 

A tulajdoni lapról igényelhető másolatnak két típusa van: szemle (csak a fennálló 

bejegyzéseket tartalmazza), teljes másolat (valamennyi bejegyzést - a fennállót és törölt 

bejegyzést is- tartalmazza). 

A tulajdoni lapról kiállított hiteles másolat kizárólag papír alapon szolgáltatható. 

Az ügyfél írásbeli kérelmére a járási hivatal saját számítástechnikai eszközével az illetékességi 

területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintést is biztosítja. 

A papír alapon vagy számítógépes adathordozón (pl. pendrive, CD) a járási hivatal 

illetékességi területén fekvő ingatlanokról földkönyvet vagy földkönyvkivonatot, tulajdonosi 

adatokkal kiegészített földkönyvet vagy földkönyvkivonatot, területi összesítőt szolgáltat. 

Az ingatlan-nyilvántartásból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő leválogatást, 

illetve az elektronikus formában lekérdezett adatok utólagos feldolgozását a technikai 

lehetőségek függvényében, egyedi megállapodás alapján teljesíti a járási hivatal. 

A földkönyv vagy földkönyvi kivonat tartalmazza az ingatlanok címét, helyrajzi számát, és 

alrészletenkénti bontásban azok területnagyságát, művelési ágát, minőségi osztályát, valamint 

aranykorona értékét. A tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv az előzőeken túl 

tartalmazza a tulajdonos nevét és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcímét. 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: - 

   

 Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
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Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. 

(XII.29.) 

FVM rendelet 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-

másolat 

igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 

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

törvény 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény. 

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 

jogügyletet 

tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 

47/2014. 

(II. 26.) Korm. rendelet 

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes 

ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 

megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 

- 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

 

Az egyes járási hivatalok elérhetőségére, ügyfélfogadási idejére vonatkozó részletes adatokat 

a www.foldhivatal.hu honlap tartalmazza. 

 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

Nyomtatvány a www.foldhivatal.hu és a www.kormany.hu/hu/földművelődésügyiminiszterium/  

kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok honlapról letölthető, illetve 

a járási hivataloknál személyesen igényelhető. 

 

 A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv: Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

 

Ügytípus megnevezése: INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

http://www.kormany.hu/hu/földművelődésügyiminiszterium/
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Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezése, módosulása, illetve megszűnése esetén 

meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelem vagy megkeresés. 

A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés 

iránti kérelmet, ha a bejegyzés alapjául szolgáló okirathoz az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

megindításához szükséges nyomtatvány kérelmet nem csatolták. 

A kérelemhez két eredeti és egy másolati példányban kell csatolni a bejegyzés alapjául 

szolgáló okiratot, illetve csatolni kell a bejegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges 

egyéb iratokat (hatósági engedély, igazolás, jóváhagyás, vázrajz, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az Inytv. 37. § (3) bekezdésében 

meghatározott iratok, jogi képviselő meghatalmazása stb). 

A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés 

iránti kérelmet, ha a kérelemhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot nem csatolták, illetve a 

föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződésen a mezőgazdasági igazgatási szerv 

törvényben előírt jóváhagyásáról szóló záradék nem szerepel. 

Jogok bejegyzésének és tények feljegyzésének olyan közokirat, teljes bizonyító erejű 

magánokirat alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog, vagy tény keletkezését, 

módosulását, illetve megszűnését igazolja, továbbá tartalmazza a bejegyzett jogosulttól 

származó bejegyzési engedélyt. A bejegyzési engedélyt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául 

szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező okiratban is megadhatja. 

Bejegyzés alapjául szolgálhat a bíróság ítélete, illetve a hatóság határozata is, ha bejegyezhető 

jogra és tényre vonatkozik. 

A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául 

közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi 

képviselet kötelező. (Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet [ügyvédi irodát], jogtanácsost 

és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt.) 

A föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba 

foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény végrehajtására kiadott rendeletben 

meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik. 

Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének 

(cégnevének) és lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) a megváltozását az 

ingatlanügyi hatóság az érdekelt bejelentése vagy megkeresés alapján, illetve az Inytv.-ben 

meghatározott esetekben hivatalból vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban. 

A fellebbezési eljárás megindításához fellebbezési kérelmet kell benyújtani. 

 

Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek: 

Az elsőfokú eljárásért változással érintett ingatlanonként 6 600 forint összegű igazgatási 

szolgáltatási 

díjat kell fizetni. 

A jelzálogjog bejegyzése vagy módosítása iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 

12 600 

forint. 

Soron kívüli eljárás díja ingatlanonként 10 000 forint. 
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A társasház-alapítás bejegyzésének díja társasházi tulajdoni különlaponként 6 600 forint, de 

legfeljebb 

összesen 100 000 forint. 

A társasház alapító okirat módosítása esetén – ha a módosítás a társasház tulajdoni 

különlapjait érinti – a módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének díja társasházi 

különlaponként 6 600 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítés nélküli másolatért, illetve 

kivonatért oldalanként 100 forint díjat kell fizetni. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 

forint. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-

másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban Díjtv.) 

meghatározza a 

személyes és a tárgyánál fogva díjmentes eljárások körét. 

 

 Alapvető eljárási szabályok: 

Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézése az ingatlan 

fekvése szerinti illetékes járási hivatal hatáskörébe tartozik. A beadványokat az ingatlan 

fekvése szerint illetékes járási hivatalhoz kell személyesen benyújtani, vagy postai úton 

megküldeni. 

 

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

Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 3.) 

                                                              

 Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

 Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 

A döntést a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz 

történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni. Abban ez 

esetben, ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, 

az érdemi határozatot – az általános ügyintézési határidőtől eltérően – 70 napon belül kell 

meghozni. A beadványt soron kívül kell elintézni, ha arról törvény rendelkezik, vagy ha az 

ingatlanügyi hatóság az ügyfél kérelmére indokolt esetben a beadvány soron kívüli elintézését 

írásban engedélyezi. 

Ha törvény soron kívüli változásvezetést ír elő, eltérő törvényi rendelkezés hiányában az 

ügyintézési határidő tizenöt nap. Ha a kérelemnek, illetőleg mellékletének vagy a bejegyzés 

alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van - ideértve az igazgatási szolgáltatási díj 

meg nem fizetését is -, a kérelmezőt tizenöt napon belül fel kell hívni a hiány pótlására. Ha a 

kérelemnek, illetőleg mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható 

hiányossága van, de a kérelmet a rangsorban előrébb álló kérelem miatt függőben kell tartani, 

a hiánypótlási felhívást a rangsorban megelőző kérelem elbírálásának napjától számított 

tizenöt napon belül kell kiadni. 

Ha az ingatlanügyi hatóság kérelemre engedélyezi a soron kívüli ügyintézést. A soron kívüli 

ügyintézés engedélyezése esetén a kérelem tárgyában a járási hivatal az engedély 
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megadásától még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő felén belül hoz határozatot vagy 

eljárást megszüntető végzést. 

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében 

meghatározott időtartamok. 

A fellebbezési eljárás során a döntést az ügy összes iratának a másodfokú hatósághoz 

érkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni. Abban az esetben, ha a 

beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi 

határozatot – az általános ügyintézési határidőtől eltérően – hetven napon belül kell meghozni. 

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatározott 

időtartamok. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Az ingatlan-nyilvántartási kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az ingatlan fekvése 

szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani ügyfélfogadási időben személyesen vagy 

postai úton. 

A Földhivatali Osztály határozata/végzése ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül a 

Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Földhivatali Főosztályához lehet 

fellebbezni, amelyet a Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztályánál (7623 

Pécs, Nagy Lajos kiárly u. 3.) kell benyújtani. 

A kormányhivatal végzése ellen a bírósági felülvizsgálati kérelmet a közléstől számított 30 

napon belül a kormányhivatalhoz kell benyújtani 3 példányban, vagy ajánlott küldeményként 

postára adni. 

A formanyomtatvány a www.foldhivatal.hu és a 

www.kormany.hu/hu/földművelődésügyiminiszterium/ 

kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok honlapról letölthető, illetve 

a járási hivataloknál személyesen igényelhető. 

 

 Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: - 

 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. 

(XII.29.) 

FVM rendelet 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-

másolat 

igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 

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

törvény 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény. 

- A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 

jogügyletet 

http://www.kormany.hu/hu/földművelődésügyiminiszterium/
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tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 

47/2014. 

(II. 26.) Korm. rendelet 

- A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes 

ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 

megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 

- 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

 

Az egyes járási hivatalok elérhetőségére, ügyfélfogadási idejére vonatkozó részletes adatokat 

a www.foldhivatal.hu honlap tartalmazza. 

 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

Nyomtatvány a www.foldhivatal.hu és a www.kormany.hu/hu/földművelődésügyiminiszterium/ 

kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok honlapról letölthető, illetve 

a járási hivataloknál személyesen igényelhető. 

 

 A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus megnevezése: INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI CÉLÚ FÖLDMÉRÉSI ÉS 

TÉRKÉPÉSZETI MUNKÁK VIZSGÁLATA ÉS ZÁRADÉKOLÁSA 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

 Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A változási vázrajz vizsgálatához és záradékolásához - a változási vázrajz fajtáitól és az 

alkalmazott mérési módszertől függően - a 25/2013. (VI.16.) VM rendelet 46. §-ában foglalt 

iratokat és munkarészeket kell átadni. 

 

 Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek:   

A munka jellegétől függő díjtételeket a földmérési és térképészeti állami alapadatok 

kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 63/1999. (VII. 21.) FVM-

HM-PM együttes rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

http://www.kormany.hu/hu/földművelődésügyiminiszterium/
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Az egységes ingatlan-nyilvántartás részét képező ingatlan-nyilvántartási térkép alapadatainak 

változását, bővítését eredményező ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata, 

záradékolása, majd e térképi változások állami adatok közé történő beillesztése. 

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmának megváltoztatására irányuló 

munkákat az állami alapadatok kötelező felhasználásával úgy kell elkészíteni, hogy a keletkező 

új földmérési alapadatok változtatás nélkül beilleszthetőek legyenek az állami ingatlan-

nyilvántartási térképi adatbázis állományába. 

A földrészlet határvonalának változását elrendelő, megállapító vagy engedélyező 

közigazgatási, illetve bírósági határozatokat - az ingatlanügyi hatóság által a helyrajzi 

számozás és a területszámítás helyessége szempontjából vizsgált, érvényes záradékkal 

rendelkező - az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmi és pontossági 

előírásainak megfelelő változási vázrajz alapján kell meghozni. 

 

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

személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 3.) 

                                                              

 Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

 Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 

21 nap, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény általános szabályai szerint. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Nincs előírt nyomtatvány, a vizsgálat és záradékolás iránti kérelem tartalmát a 25/2013. (IV. 

16.) VM rendelet írja elő. 

 

9. Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: - 

    

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

- 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenységről, 

- 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami 

alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról. 

 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

 Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

A járási hivatal földhivatali osztályán rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 
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A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus megnevezése: PARLAGFŰ ELLENI KÖZÉRDEKŰ VÉDEKEZÉSSEL 

KAPCSOLATOS HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: - 

 

Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek: - 

 

 Alapvető eljárási szabályok: 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés hatósági munkájában a járási hivatal földhivatali osztály 

a parlagfűvel fertőzött területek felmérésével és a védekezés elrendeléséhez szükséges adatok  

szolgáltatásával  vesz  részt.  Adott év június  30-ig  minden  termőföld tulajdonos/használó 

köteles megakadályozni a tulajdonában/használatában lévő termőföldterületen a parlagfű 

virágbimbójának kialakulását, és ezt az állapotot köteles fenntartani a vegetációs időszak 

végéig. 

A külterületen a kötelezettség betartását a járási hivatal földhivatali osztálya hivatalból vagy 

bejelentés alapján július 1-től helyszíni szemlék keretében ellenőrzik. Belterületen ezt a jegyző 

végzi. 

A fertőzött területek adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a járási hivatal földhivatali osztály további 

intézkedésre elektronikus úton megküldi a közérdekű védekezésre jogosult növényvédelmi 

hatóságnak. A parlagfű-mentesítés elmulasztását pénzbírsággal, valamint közérdekű 

védekezés elrendelésével –melynek költsége a tulajdonost/használót terheli - szankcionálja a 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya. 

 

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

Bejelentés tehető személyesen a Földhivatali Osztályon (7623 Pécs, Nagy Lajos király u.3.), 

telefonon (72/795-120) illetve elektronikus úton (pecs.foldhivatal @baranya.gov.hu)   

                                                              

 Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

 Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 

Helyszíni ellenőrzés a bejelentés követően 5 munkanapon belül, jegyzőkönyv feltöltése a 

felvételt követő 2 munkanapon belül. 
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Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: - 

    

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

-2007. évi CXXIX. tv. a termőföld védelméről 

-2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  

-356/2007. Korm. rendelet, A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 

-221/2008.Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az 

állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 

szabályairól  

 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

 Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: - 

 

 A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

Az eljárás során az ingatlanügyi hatóság önálló döntést nem hoz. 

Ügytípus megnevezése: RENDEZETLEN TULAJDONI ÁLLÁSÚ INGATLANOKKAL 

KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

  Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

 

Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására irányuló kérelem; 

Jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező, de ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró szervezet bejegyzési kéreleméhez az ingatlan-

nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 37. § (3) bekezdésében meghatározott okiratok. 

Amennyiben a változás vezetéséhez szükséges okirat beszerzése időmúlás vagy más ok miatt 

nem lehetséges a tulajdonváltozást igazoló bejegyzésre alkalmas okirat; az egyéb jog, tény 

keletkezését, módosulását, megszűnését igazoló bejegyzésre alkalmas okirat illetőleg az 

eljárás során tett elismerő nyilatkozat. 

A tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzéséhez a tényleges birtoklás tényét igazoló 

közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat; bejegyzésre nem alkalmas okirat, amely a 

felek tulajdon átruházásra irányuló megállapodását, az ingatlan megjelölését, az ellenértéket 

illetve a szerzés ingyenességét tartalmazza, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 

tulajdonos vagy annak hagyatékátadó végzéssel (bírósági ítélettel) igazolt örököse vagy 

hatósági határozattal igazolt jogutóda által tett elismerő nyilatkozat arról, hogy a tényleges 
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birtokos az ingatlan tulajdonjogának átruházásában a tulajdonossal már korábban 

megállapodott. 

A hagyatékátadó végzéssel egy tekintet alá esik a közjegyző által kiállított öröklési bizonyítvány 

is. 

Az elismerő nyilatkozat szóban és írásban is megtehető. Írásban tett nyilatkozat esetén a 

Polgár Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény teljes bizonyító erejű magánokiratra 

vonatkozó szabályai az irányadók. A szóbeli nyilatkozatot az eljáró kormányhivatal földhivatali 

főosztály jegyzőkönyvbe foglalja. 

 

Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek: 

Változással érintett ingatlanonként 6 600 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módjáról, a díj megfizetésének elmulasztása és 

nem beazonosítható díjfizetetés esetén alkalmazott intézkedésről, a díjmentesség feltételeiről 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-

másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény rendelkezik. 

A bírósági felülvizsgálati nem peres eljárás illetéke 10 000 forint. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A rendezetlen tulajdoni állású ingatlanok esetében – az érdekeltek kérelmére – az ingatlan-

nyilvántartási törvényben és végrehajtási rendeletében szabályozott különleges eljárás 

alkalmazható. 

A rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás azon ingatlanok esetében 

folytatható le, amelyeknél a járási hivatalhoz 2000. január 1. előtt benyújtott okirat hiányossága 

miatt a benyújtáskor hatályos jogszabály alapján a bejegyzési kérelem nem volt teljesíthető. 

Az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia kell az ingatlanügyi hatóságnak a rendezetlen 

tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás lefolytathatóságára vonatkozó döntését is. 

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

  személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7621 Pécs, Apáca u.2.) 

                                                              

Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 

A kormányhivatal végzésének a járási hivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 

30 nap. 

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak be a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében meghatározott 

időtartamok. 

Abban ez esetben, ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több 

érdekeltet 

érint, a döntést – az általános ügyintézési határidőtől eltérően – három hónapon belül kell 

meghozni. 

 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

 Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Az ingatlan-nyilvántartási kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az ingatlan fekvése 

szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani ügyfélfogadási időben személyesen vagy 

postai úton. 

A formanyomtatvány a www.foldhivatal.hu és a 

www.kormany.hu/hu/földművelődésügyiminiszterium/ kozigazgatasi-

allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok honlapról letölthető, illetve a járási 

hivataloknál személyesen igényelhető. 

 

 Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: - 

 

 Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. 

(XII.29.) FVM rendelet, 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-

másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény, 

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

törvény, 

- 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

 

Az egyes járási hivatalok elérhetőségére, ügyfélfogadási idejére vonatkozó részletes adatokat 

a www.foldhivatal.hu honlap tartalmazza. 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

Nyomtatvány a www.foldhivatal.hu és a www.kormany.hu/hu/földművelődésügyiminiszterium/ 

közigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok honlapról letölthető, illetve 

a járási hivataloknál személyesen igényelhető. 

 

A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

Ügytípus megnevezése: RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT 

OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONBA KERÜLT TERMŐFÖLDEK ÖNÁLLÓ INGATLANNÁ 

ALAKÍTÁSA. 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

http://www.kormany.hu/hu/földművelődésügyiminiszterium/
http://www.kormany.hu/hu/földművelődésügyiminiszterium/
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Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: - 

Csak a kérelem benyújtása volt szükséges. 

 

Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek:   

A soron kívüli eljárás kivételével nincs költség, mert azt az állam viseli. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonba került termőföldek önálló 

ingatlanná alakítására irányuló eljárás, melynek költségeit általános esetben az állam viseli. 

A földmérési- és a megosztási eljárásban földmérő vállalkozók és jogi szolgáltatók is 

közreműködnek. 

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás olyan egyesített eljárás, amely –

kisorsolt települési sorrend figyelembe vételével- többek között magában foglalja a földrészlet 

természetbeni állapotának a felmérését és a megváltozott adatainak az ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetését; a megosztás kiindulási helyének és irányának 

meghatározását, kérelmezők közötti egyezség hiányában a kiosztás sorrendjének a 

megállapítására irányuló sorsolást; a sorsolás eredménye alapján elkészített változási 

munkarészek ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését és a megosztással kialakult 

földrészletek kitűzését követően azoknak a jogosultak részére történő bemutatását. 

Egyezség fennállása esetén a kérelmezők soronkívüliségi kérelmet nyújthatnak be, mely 

esetben a megosztási eljárás költségét a soronkívüliséget benyújtó kérelmező előlegezi meg 

és viseli. Ebben az 

esetben a földmérési feladat és jogi szolgáltatási feladat ellátásáról is a kérelmező 

gondoskodik. 

Az önálló ingatlan kialakítására irányuló kérelem a 2012. június 1-i jogvesztő határidőig volt 

benyújtható a földhivatalhoz, mint ingatlanügyi hatósághoz. 

 

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

  személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7623 Pécs Nagy Lajos király u. 3.) 

                                                              

Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

 Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): - 

Előre nem meghatározható, a költségvetési fedezettől függő. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Nincs nyomtatvány 
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: - 

    

 Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

-1993. évi II. törvény a földrendező és a földkiadó bizottságokról, 

-374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös 

tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól. 

 

 Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: -  

 

 Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

 

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 

 

A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

Ügytípus megnevezése: TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal   

Illetékességi területe: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Bírján, Bogád, Bosta, 

Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszű, Kisherend, 

Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, 

Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás,Szőke, Szőkéd 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A miniszter által rendszeresített és a járási hivatal földhivatali osztály honlapján közzétett 

formanyomtatvány kitöltése mellett a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletének 1. 

pontjában felsorolt munkarészeket tartalmazó telekalakítási dokumentáció a telekalakítás 

céljának függvényében. 

Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek: 

Az alapeljárásért a 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése szerint 

meghatározott igazgatási szolgáltatási díj. Az ügyintézésbe bevont szakhatóságokat illetően 

külön jogszabályok szerinti szakhatósági eljárási díjakat is meg kell fizetni. A telekalakítási 

engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30.000 forint. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A telekalakítás változás megvalósítására irányuló közigazgatási eljárás, amely a telekingatlan 

adataiban történő, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában 

bekövetkező változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetésével zárul. 

A telekalakítási eljárások lefolytatásában - a honvédelmi és katonai célú ingatlanok kivételével, 

valamint ha az összevont telepítési eljárásban telekalakítási eljárás is lefolytatásra kerül 

esetének kivételével – az ingatlanügyi hatóság jár el. A telekalakítási engedélyezési eljárás 

célja lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés, telek-határrendezés. 
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A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás.  

A telekalakítási eljárás típusai: - telekalakítási engedélyezési eljárás, 

                                                  - egyesített telekalakítási eljárás. 

Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem alapján a telekalakítás 

engedélyezésére és a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek 

adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással 

bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére (változásátvezetési 

eljárás) irányuló eljárás indul meg. 

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

Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál (7623 Pécs, Nagy Lajos király u.3.) 

                                                              

Az ügyfélfogadás ideje:  hétfő, szerda 800- 1500 

                                                                kedd, csütörtök  800- 1200 

                                                         péntek  800- 1100    

 

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 

A telekalakítási eljárás ügyintézési határideje 30 nap. Egyesített telekalakítási eljárás esetén a 

változásvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 15 nap. Fellebbezési határidő 15 nap. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége, időpontfoglalás: - 

    

 Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

- 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

- 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjáról 

- 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység részletes szabályairól 

 

11. Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek: a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint 

 

 Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok: 

A járási hivatal földhivatali osztálya rendelkezésre áll, vagy a www.foldhivatal.hu weblap 

„Nyomtatványok” menüjéből letölthető. Elektronikusan nem beküldhető. 

 

A hatósági döntés tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv: Baranya Megyei 

Kormányhivatal 
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AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY  

 

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY 

 

Ügytípus megnevezése: ÉLŐÁLLAT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ ENGEDÉLYEZÉSE. 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Illetékességi területe: Pécsi Járás  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Pécs Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségügyiOsztály  

7623 Pécs, Megyeri út 24. 

Személyesen vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: 

 

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

72/520-200 telefonszámon 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Engedélykérelem, valamint a jármű forgalmi engedélye. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás szolgáltatási díj- és illetékmentes 

 

Ügy rövid leírása:  

Szállító jármű engedélyezése állatszállításra 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

 

GYIK:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: 
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41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

A Tanács 1/2005/EK rendelete az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni 

védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete 

módosításáról 

 

 

Ügytípus megnevezése: ÉLŐÁLLAT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ MOSÁSÁT, FERTŐTLENÍTÉSÉT 

VÉGZŐ HELY ENGEDÉLYEZÉSE. 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Illetékességi területe: Pécsi Járás  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Pécs Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségügyiOsztály  

7623 Pécs, Megyeri út 24. 

Személyesen vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: 

A feltételeknek megfelelő üzemeltető. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

72/520-200 telefonszámon 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Engedélykérelem 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás szolgáltatási díj- és illetékmentes 

 

Ügy rövid leírása:  

Fenti tevékenység az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztály által 

engedélyezett helyen végezhető  

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei 

Kormányhivatal 
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GYIK:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 34. § (1) bek. a) pont 

 

Ügytípus megnevezése: KÜLÖN ENGEDÉLY KÖTELES ÉLELMISZEREK 

FORGALMAZÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE. 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Illetékességi területe: Pécsi Járás  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Pécs Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségügyiOsztály  

7623 Pécs, Megyeri út 24. 

Személyesen vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: 

Kereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges szakképesítési előírással rendelkezők. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

72/520-200 telefonszámon 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Külön engedély iránti kérelem 

1 nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetén az üzlet használatára vonatkozó okirat 

2. haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat  

3. közös tulajdonban álló üzlet esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 

tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat  

4. mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke  

5. üzleten kívüli kereskedés illetve csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület, 

valamint a működési területével érintett települések jegyzéke  

6. vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat ( aláírási címpéldány)  

7. képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás  

Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez 

csatolni kell: közmű nyilatkozatokat 

 

technológiai leírást és elrendezési rajzot 

 

anyagmozgatási, személyforgalmi és göngyölegtárolási 

tervet az áruszállítás tervezett módját 
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tervezett alkalmazotti létszámot 

 

szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés 

igazolását tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást 

 

melléktermék és a hulladékkezelési és ártalmatlanítási tervet 

 

ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt 

 

vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben 

szándékoznak- e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni 

 

Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal estén a kérelemhez 

csatolni kell: az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés, 

energiaellátás leírását technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, 

árusítási módot és a telephelyet a kézmosási,WC-használati lehetőség 

ismertetését 

 

a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési 

utasítást a hulladékszállítás, elhelyezés 

leírását 

szakképesítéshez kötött tevékenység 

esetén az előírt képesítés igazolását 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás szolgáltatási díj- és illetékmentes 

 

Ügy rövid leírása:  

Bizonyos élelmiszer-típusba tartozó élelmiszerek csak az ún. "Külön engedély" birtokában 

forgalmazhatók. 

 

Ezek: 

 

- Meleg, hideg étel termékkörön belül a vendéglátóipari termék az italok kivételével  

 

- Cukrászati készítmény, édesipari termék termékkörön belül hűtést igénylő cukrászati 

készítmények  

 

- Hús- és hentesáru termékkörön belül friss hús  

 

- Hal termékkörön belül friss halászati termék, az élő hal kivételével  

 

- Tej, tejtermék termékkörön belül nyerstej, valamint hűtést igénylő tej és tejtermék  

 

- Egyéb élelmiszer termékkörön belül békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga  
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Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

 

GYIK:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről illetve 

bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: RENDEZVÉNYEK BEJELENTÉSE 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Illetékességi területe: Pécsi Járás  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Pécs Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségügyiOsztály  

7623 Pécs, Megyeri út 24. 

Személyesen vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: 

A rendezvény szervezője. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

72/520-200 telefonszámon 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Rendezvény bejelentése nyomtatvány a rendezvényen részt vevő élelmiszer-vállalkozók 

felsorolásával (adatokkal együtt) 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás szolgáltatási díj- és illetékmentes 

 

Ügy rövid leírása:  

Az olyan rendezvényt, amely során élelmiszer-vállalkozói tevékenység (is) történik, annak 

szervezője, több szervező esetén felelős szervezője (a továbbiakban: szervező) legalább 5 

munkanappal a rendezvény kezdete előtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerinti 
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élelmiszerlénc-biztonsági és állategészségügyi osztálynak. 

 

Ügyintézési határidő: 

5 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

 

GYIK:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának 

engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 

szükséges képesítésekről 

 

 

Ügytípus megnevezése: MAGYARORSZÁGI ELSŐ BETÁROLÁSI HELY 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Illetékességi területe: Pécsi Járás  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Pécs Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 

ÁllategészségügyiOsztály  

7623 Pécs, Megyeri út 24. 

Személyesen vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: 

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

72/520-200 telefonszámon 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Bejelentő formanyomtatvány 
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Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás szolgáltatási díj- és illetékmentes 

 

Ügy rövid leírása:  

Amennyiben az élelmiszeripari vállalkozó/vállalkozás Magyarország területére külföldről 

kíván élelmiszert forgalmazás vagy feldolgozás céljából behozni, a tevékenység 

megkezdése előtt az üzemeltető működtetési szándékát köteles bejelenteni a betároló 

telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálynak. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

 

GYIK:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 

nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet 

 

 

Ügytípus megnevezése: KISTERMELŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, VALAMINT 

A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

Illetékességi területe: Pécsi Járás  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Pécs Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségügyiOsztály  

7623 Pécs, Megyeri út 24. 

Személyesen vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: 

természetes személyek, egyéni vállalkozók  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

72/520-200 telefonszámon 
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Bejelentő formanyomtatvány 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás szolgáltatási díj- és illetékmentes 

 

Ügy rövid leírása:  

Azok a természetes személyek vagy egyéni vállalkozók, amelyek kistermelői 

tevékenységet kívánnak folytatni, ezen szándékukat kötelesek bejelenteni a telephely 

szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálynak. Állati 

eredetű élelmiszert előállító kistermelő a nyilvántartásba vétel érvényességét évente 

köteles meghosszabbítani. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

GYIK:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 

(IV. 30.) FVM rendelet 

 

 

Ügytípus megnevezése: TOJÓTYÚK TELEPEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

Illetékességi területe: Pécsi Járás  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Pécs Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségügyiOsztály  

7623 Pécs, Megyeri út 24. 

Személyesen vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: 

természetes személyek, egyéni vállalkozók  

őstermelők, egyéni és társas és vállalkozások 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

72/520-200 telefonszámon 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Nyilvántartásba vételi adatlap (74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet 1. sz. melléklete) 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás szolgáltatási díj- és illetékmentes 

 

Ügy rövid leírása:  

Azok az őstermelők és vállalkozások, amelyek étkezési tojást kívánnak termelni, ezen 

szándékukat kötelesek bejelenteni a telephely szerint illetékes élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi osztálynak. 

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

GYIK:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet 

 

 
 

Ügytípus megnevezése: VÁSÁROK, A PIACOK, ÉS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe:  

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

Illetékességi területe: Pécsi Járás  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Pécs Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségügyiOsztály  

7623 Pécs, Megyeri út 24. 

Személyesen vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: 

természetes személyek, egyéni vállalkozók, vállalkozások 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

72/520-200 telefonszámon 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Nincs formanyomtatvány 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás szolgáltatási díj- és illetékmentes 

 

Ügy rövid leírása:  

Vásárok, piacok, és bevásárlóközpontok létesítése előtt az üzemeltető működtetési szándékát köteles 

bejelenteni a telephely szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálynak  

 

Ügyintézési határidő: 

21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

GYIK:- 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet  
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AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY  

 

ERDÉSZETI OSZTÁLY 

 

Ügytípus megnevezése: adatszolgáltatás Erdőgazdálkodói Nyilvántartásból 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: nincs meghatározva 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: http://portal.nebih.gov.hu/-

/adatszolgaltatas-erdogazdalkodoi-nyilvantartasbol 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): kitöltött „Kérelem Erdőgazdálkodói 

Nyilvántartásból másolat szolgáltatása iránt” nyomtatvány 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a 

megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett 

eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. számú melléklet  

 15.5.1. Erdőgazdálkodói Nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében, hiteles, teljes 

másolat kiadása földrészletenként 4000 Ft. 

 15.5.2. Erdőgazdálkodói Nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében, hiteles 

szemlemásolat kiadása földrészletenként 2000 Ft. 

 15.5.3. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében, nem hiteles 

teljes másolat kiadása földrészletenként 3000 Ft. 

 15.5.4. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében, nem hiteles 

szemlemásolat kiadása földrészletenként 1500 Ft.   

 

Ügy rövid leírása:  

Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatást –igazgatási szolgáltatási díj megfizetése 

ellenében) az erdészeti hatóság végez. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból betekintés útján 

adatszolgáltatásra lehetőség nincs. Adott erdőgazdálkodó használatában lévő összes erdő, erdő 

művelési ágú földterület egyben legyűjtött adatai csak az érintett erdőgazdálkodónak adhatók ki. A 

Nyilvántartásból másolatot formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján lehet kérni. 

Az erdőgazdálkodói nyilvántartás adatai nyilvánosak, azokból szemle vagy teljes másolat adható 

ki, hiteles ill. nem hiteles formában, elektronikus úton is. A szemlemásolat csak a jogszabályban 

meghatározott adatokat tartalmazza. 

http://portal.nebih.gov.hu/-/adatszolgaltatas-erdogazdalkodoi-nyilvantartasbol
http://portal.nebih.gov.hu/-/adatszolgaltatas-erdogazdalkodoi-nyilvantartasbol
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Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: adatszolgáltatás Országos Erdőállomány Adattárból 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: nincs meghatározva 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: http://portal.nebih.gov.hu/-

/adatszolgaltatas-az-orszagos-erdoallomany-adattarbol-es-az-erdeszeti-nyilvantartasi-terkeprol 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): kitöltött „Kérelem Országos 

Erdőállomány Adattárból másolat szolgáltatása iránt” nyomtatvány 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a 

megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett 

eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. számú melléklet  

 15.5.5. Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári teljes másolat kiadása 

erdőrészletenként 4000 Ft. 

 15.5.6. Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári szemlemásolat kiadása 

erdőrészletenként 2000 Ft. 

 15.5.7. Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári teljes másolat kiadása 

http://portal.nebih.gov.hu/-/adatszolgaltatas-az-orszagos-erdoallomany-adattarbol-es-az-erdeszeti-nyilvantartasi-terkeprol
http://portal.nebih.gov.hu/-/adatszolgaltatas-az-orszagos-erdoallomany-adattarbol-es-az-erdeszeti-nyilvantartasi-terkeprol
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erdőrészletenként 3000 Ft 

 15.5.8. Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári szemlemásolat kiadása 

erdőrészletenként 1500 Ft. 

 15.5.9. Adatszolgáltatás keretében rendszeresített erdőtervi statisztikai tábla 

kiadása meghatározott erdőterületre 8000 Ft. 

 15.5.10. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1 : 10 000 

méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 5000 Ft. 

 15.5.11. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1: 20 000 

méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 7500 Ft. 

 15.5.12. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép adott részének 

másolatának (A4-es méretben) kiadása 1000 Ft. 

 

Ügy rövid leírása:  

Az Országos Erdőállomány Adattár tartalmazza az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodói kódját, az 

erdőgazdálkodás során betartandó erdészeti hatósági határozatban megállapított általános, 

különös előírásokat, a körzeti erdőtervben megállapított adatokat, jóváhagyott erdőtelepítési-

kivitelezési tervek adatait, a faállomány mennyiségi/minőségi változásait, az erdészeti és közjóléti 

létesítmények adatait. 

Az erdészeti nyilvántartási térkép az Adattárban szereplő területeket ábrázolja a fontosabb 

természetes ill. épített környezeti elemekkel. Az adatok nyilvánosak, azokról kérelemre szemle 

vagy teljes másolat adható ki, hiteles ill. nem hiteles formában, elektronikus úton is. A 

szemlemásolat csak a jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazza. Szemlemásolatot bárki 

kérhet, viszont a teljes másolat igénylésére csak az erdőgazdálkodó és az erdő tulajdonosai 

(vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati joggal rendelkezők) jogosultak. Az 

adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni annak teljesítése előtt. Lehetőség van 

tetszőleges méretarányú, nagyobb területi egységet ábrázoló tematikus térképek igénylésére is. 

Bárki számára szabadon elérhető  a http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ oldal, ahol tájékozódhat  az 

erdőrészletek elhelyezkedéséről, és informálódhat a fontosabb tájékoztató adatokról. 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség:  

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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Ügytípus megnevezése: állami tulajdonú erdőben tarvágás engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: a kérelemben megjelölt ingatlan erdőgazdálkodója. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs ilyen 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): nincsen 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálata esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 

78/2015. (III.31.) Korm rendelet 1. számú melléklete 3.5 pont alapján 14 000 Ft 

 

Ügy rövid leírása: 

 kérelem alapján az erdészeti hatóság kivételesen engedélyezheti a tarvágást természetes, 

természetszerű, származék erdő természetességű, állami tulajdonú erdőben 

 a kérelemben igazolni kell, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény 10.§ (3) bekezdés a), vagy b) pontjaiban foglalt feltételek 

fennállnak, vagy az érintett körzetre vonatkozó hatályos erdőterv rendelet további kimentést 

tartalmaz 

 amennyiben a kérelem védett természeti területen fekvő erdőt érint úgy az eljárásban 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálata is szükséges 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény  

 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
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törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

 a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos 

egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm 

rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: a kérelemben megjelölt ingatlan erdőgazdálkodója. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs ilyen 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): nincsen 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. számú melléklet 15.1.2.3. pont alapján 

az igazgatási szolgáltatási díj 6 500 Ft, valamint erdőrészletenként további 300 Ft  

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálata esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 

78/2015. (III.31.) Korm rendelet 1. számú melléklete 3.5  pontja alapján 14 000 Ft  

 

Ügy rövid leírása:  

 az erdőgazdálkodó kérelmére az erdészeti hatóság engedélyezheti az erdő fátlan 

állapotban tartását 

 a kérelemben igazolni kell, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 13.§ (2) bekezdés a), b), c), d) 

pontjaiban foglalt feltételek fennállása miatt szükséges az erdő fátlan állapotba tartásának 

engedélyezése 

 védett természeti területen fekvő erdő esetén természetvédelmi szakkérdés vizsgálata is 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

szükséges 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény  

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről 

és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: erdészeti létesítmény létesítésének engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: nincs meghatározva 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: http://portal.nebih.gov.hu/-/erdei-

kozjolet 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

 erdészeti (közjóléti) létesítmény létesítési engedélyezési terv; 

 az erdőtervnek a tervezett igénybevétel engedélyezése kapcsán felmerülő 

módosításához szükséges, az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt). 

végrehajtásáról szóló 153/20019. (XI. 13.) FVM rendelet (továbbiakban Vhr.) 21. § 

(3) és (4) bekezdéseiben rögzített dokumentumok; 

 az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez szükséges az ingatlan-

http://portal.nebih.gov.hu/-/erdei-kozjolet
http://portal.nebih.gov.hu/-/erdei-kozjolet
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nyilvántartásról szóló külön jogszabályokban meghatározott, az ingatlanügyi 

hatóság által záradékolt változási vázrajzot és terület-kimutatás, illetve abban az 

esetben, ha az igénybevétel teljes földrészletet, vagy teljes alrészletet érint, az 

ingatlan-nyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi hiteles másolata a tervezett 

igénybevétel határainak és föld-, illetve alrészletenkénti területének feltüntetésével; 

 az Evt. 79. § (3) bekezdés alkalmazásában az igénybevétellel érintett ingatlan 

tulajdonosának (tulajdonosainak) és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 

vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog, valamint teher 

jogosultjának (jogosultjainak) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt, az igénybevételhez való hozzájárulása, vagy az igénybevétel céljára 

vonatkozó, más jogcímen fennálló rendelkezési jogot igazoló okirat; 

 az erdőtalaj 400 m2-t meghaladó beépítése esetén a humuszos termőréteg 

feltárását rögzítő jegyzőkönyv, valamint az abban rögzített eredmények 

függvényében a humuszos termőréteg mentésére és felhasználására vonatkozó 

leírás; 

 az időleges valamint a rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel 

esetében a terület újraerdősítésre való alkalmassá tétele érdekében tervezett 

tevékenységek leírása; 

 érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölése és az 

erdőtelepítési jogosultság igazolása, 

 környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 13. számú melléklete 

szerint meghatározott – adatlap, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú 

mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását 

szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a 

tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül [Vhr. 54. § (1) 

bekezdés g); 

 Közérdekkel való összhang igazolása [Evt. Vhr. 54. § (2) bekezdés] 

 időleges igénybevétel, és a rendeltetésszerű használat öt évnél rövidebb időtartamú 

akadályozása esetében az igénybevétel tervezett kezdő és végső napjának 

megadása 

 az érintett ingatlan erdőgazdálkodójának hozzájárulása, amennyiben a kérelem nem 

az erdőgazdálkodótól származik 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet rendelet 1. számú melléklet 15.2.1. pont 

alapján az igazgatási szolgáltatási díj 25 000 Ft, a 15.2.2.3. pont alapján épített 

közelítőnyom esetén km-ként további 10 000 Ft  

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálata esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 

78/2015. (III.31.) Korm rendelet 1. számú melléklete 3.5 és 10. pontok alapján 14 000 Ft + 

133 000 Ft.minden erdészeti  
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Ügy rövid leírása:  

 erdei épület, valamint az olyan kilátó, amelynek a terepcsatlakozásától mért legfelső 

pontja az öt métert meghaladja, továbbá erdei vasút kivételével minden erdészeti 

létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, 

korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, illetve használatbavételéhez, 

fennmaradásához vagy a rendeltetésének megváltoztatásához az erdészeti 

hatóság engedélye szükséges 

 a kérelmet szükséges építési engedélyezési tervvel mellékelni, melynek tartalmára 

a Vhr. 3.-9.§ ad iránymutatást 

 nélkülözhetetlen feltétel, hogy az erdészeti létesítmény engedélyezésére vonatkozó 

eljárásoknál az erdő igénybevételére vonatkozó szabályokat is be kell tartani, így a 

hivatkozott feltételek kiegészülnek a Vhr. 54.-56.§ -ban foglaltakkal 

 amennyiben a tervezett létesítmény kulturális örökségvédelmi hatósági 

nyilvántartásban szereplő erdőt, védett természeti területet érintő erdőt, Natura 

2000 területet érintő erdőt vagy tájképvédelmi erdőt érint, úgy az eljárásban 

örökségvédelmi, illetőleg természetvédelmi szakkérdést is vizsgálni szükséges 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 

 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendeleta 

környezetvédelmi és  

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről 

és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 
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előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: a kérelemben megjelölt ingatlan tekintetében használati joggal rendelkező 

természetes, vagy jogi személy, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan vonatkozásában megszűnt 

használati jogosultságú természetes vagy jogi személy 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: http://portal.nebih.gov.hu/-

/erdogazdalkodo-nyilvantartasba-vetele-torlese-adatvaltozas-atvezetese 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

 kitöltött „Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelme természetes 

személyek részére/ Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelme jogi 

személyek részére/ Erdőgazdálkodói jogviszony törlése kérelem” 

 szerződésen alapuló használati jog esetén a használati jogosultságot megalapozó 

érvényes, hatályos szerződés 

 szerződésen alapuló használati jog megszűnése esetén a használati jogosultság 

megszűnésének igazolása 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a 

megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett 

eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. számú melléklet 

15.1.2.2. pont alapján az igazgatási szolgáltatási díj 6 500 Ft, valamint földrészletenként további 5 

000 Ft  

Ügy rövid leírása:  

 erdő esetében az erdészeti hatóság vezeti a földhasználati nyilvántartást 

Erdőgazdálkodó Nyilvántartás megnevezéssel 

 amennyiben valamely személy az Országos Erdőállomány Adattár részét képező 

ingatlanon használati jogosultságot szerez, vagy használati jogosultsága 

megszűnik, akkor az erdészeti hatóság kérelem alapján a változást átvezeti az 

Erdőgazdálkodói Nyilvántartásban 

 

Ügyintézési határidő: 35 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény  

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

http://portal.nebih.gov.hu/-/erdogazdalkodo-nyilvantartasba-vetele-torlese-adatvaltozas-atvezetese
http://portal.nebih.gov.hu/-/erdogazdalkodo-nyilvantartasba-vetele-torlese-adatvaltozas-atvezetese
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törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

 153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 

CCXII. törvény 

 az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 

 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény végrehajtásáról 

 

Ügytípus megnevezése: erdő rendeltetése, üzemmódja megváltoztatásának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: a kérelemben megjelölt ingatlan erdőgazdálkodója 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs ilyen 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): igazolás a tulajdonos, illetve közös 

tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított 2/3 részének hozzájárulása 

tekintetében 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. számú melléklet 15.2.3. pont alapján az 

igazgatási szolgáltatási díj 6 500 Ft, valamint erdőrészletenként további 300 Ft  

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálata esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 

78/2015. (III.31.) Korm rendelet 1. számú melléklete 3.5 pont alapján 14 000 Ft 
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Ügy rövid leírása:  

 megállapított üzemmóddal rendelkező erdőnél a tulajdonosok tulajdoni hányad 

alapján számított kétharmad részének hozzájárulásával benyújtott kérelemben 

kérelmezheti az erdőgazdálkodó az üzemmód megváltoztatását, kérelméről az 

erdészeti hatóság dönt. Az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az 

erdő üzemmódjának átalakító ill. szálaló üzemmódként történő megállapítása ill. 

arra való módosítása átalakítási ill. szálalási terv elkészítésének kötelezettségét is 

maga után vonja, melyet az erdészeti hatóság határozatban hagy jóvá 

 megállapított rendeltetéssel rendelkező erdő esetében a rendeltetés(ek) 

megváltoztatására kerülhet sor. A megváltoztatás történhet az erdőgazdálkodó 

(erdőtelepítő) kérelmére, melyhez csatolni szükséges a tulajdonosok tulajdoni 

hányad alapján számított kétharmad részének hozzájárulását, vagy történhet 

közérdekből is, melyet az érintett miniszterek vagy az érintett települési 

önkormányzat jegyzője kezdeményezhet. Közérdekből történő megállapítás esetén 

a megváltoztatásból eredő károkat ill. többletköltségeket az erdőgazdálkodó részére 

meg kell téríteni, az erre vonatkozó megállapodást a megváltoztatás 

kezdeményezésekor be kell mutatni. A megváltoztatás során az erdészeti hatóság a 

jogszabályi környezet, az erdő jellemzői alapján dönt. A külön jogszabályok szerinti 

védetté nyilvánítási eljárással érintett erdő rendeltetéseit a védetté nyilvánításról 

szóló jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg kell a védelmi funkciónak 

megfelelően megváltoztatni. A rendeltetés megváltoztatásának eljárásához 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 amennyiben a tervezett üzemmód módosítás védett természeti területen fekvő erdőt 

érint, úgy az eljárásban természetvédelmi szakkérdést is vizsgálni szükséges 

 amennyiben a tervezett rendeltetés-módosítás tájképvédelmi erdőt érint, úgy az 

eljárásban természetvédelmi szakkérdést is vizsgálni szükséges 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

GY.I.K.: -  

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény  

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

 a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos 

egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm 
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rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: erdőterv kiadása hivatalból 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): az eljárás hivtatalból indul a körzeti 

erdőtervezés lezárása után vagy az erdőgazdálkodás megkezdésekor 

 

Jogosultak köre:  

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény (továbbiakban: Evt.) szerint készített körzeti erdőtervvel érintett 

erdőrészletek erdőgazdálkodója;  

 az Evt. hatálybalépése után jóváhagyott, de nem az Evt. szerint készített körzeti 

erdőtervvel érintett erdőrészletek erdőgazdálkodója. 

. 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincsen 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): nincsen 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincsen 

 

Ügy rövid leírása: az Evt. szerint készített körzeti erdőterv vagy az Evt. hatálybalépése után 

jóváhagyott, de nem az Evt. szerint készített körzeti erdőterv alapján az erdőgazdálkodó jogait és 

kötelezettségeit az erdészeti hatóság erdőterv határozatban, hivatalból állapítja meg 

 

Ügyintézési határidő: - 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés – Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály. 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény 

 az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének 

szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
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Ügytípus megnevezése: erdőterv módosítása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: a kérelemben megjelölt ingatlan erdőgazdálkodója 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs ilyen  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

 A kérelem benyújtásához a tulajdonos, közös tulajdon esetében a tulajdonostársak 

tulajdoni hányad alapján számított 2/3 részének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

szükséges. 

 Az Adattárban változást eredményező eljárások során a kérelmező köteles a változás utáni 

állapotra vonatkozó megváltozott adatokat a körzeti erdőtervezés szabályairól szóló külön 

rendelet szerinti erdőrészlet leíró lap nyomtatványon (a továbbiakban: erdőrészlet leíró lap) 

rögzítve a kérelméhez csatolni. 

 Az erdészeti nyilvántartási térképet érintő változás esetén az erdőrészlet leíró laphoz 

mellékelni kell a változás utáni állapotot ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 

méretarányú másolatát, az új térképi vonalak töréspontjainak a körzeti erdőterv 

készítésének részletes szabályairól szóló külön jogszabályban rögzített pontossággal 

meghatározott, Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti 

koordinátáit, valamint a változással érintett erdőrészletekre vonatkozóan készített erdőtervi 

területkimutatást. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. számú melléklet 15.2.2.2. pont alapján 

az igazgatási szolgáltatási díj  25 000 Ft, valamint erdőrészletenként további 2 000 Ft  

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálata esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 

78/2015. (III.31.) Korm rendelet 1. számú melléklete 3.5 pont alapján 14 000 Ft. 

 

Ügy rövid leírása:  

 Amennyiben a gazdálkodási viszonyokban bekövetkezett, a körzeti erdőterv elkészítésekor 

előre nem látott változás indokolja az erdőterv módosítását, akkor az erdőgazdálkodónak 

kell kérelmeznie az erdészeti hatóságnál az erdőterv módosítását. A kérelemhez csatolni 
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kell a tulajdonos, illetve közös tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján 

számított 2/3 részének hozzájárulását az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 19.§ (3) 

bekezdésének megfelelően. 

 Az Országos Erdőállomány Adattárat érintő változások esetén a kérelmezőnek a 

jogszabály által előírt dokumentumokat jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével 

ellátva kell benyújtania. 

 Amennyiben a kérelem védett természeti területen fekvő erdőt érint úgy az eljárásban 

természetvédelmi szakkérdést is vizsgálni szükséges. 

 

Ügyintézési határidő: 35 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény  

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

 153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet az erdészeti termőhelyfeltárás részletes 

szabályairól 

 a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos 

egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. 

rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: erdőgazdálkodási tevékenység feltételhez kötése, korlátozása, 

tiltása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás hivatalból indul 

 

Jogosultak köre: - 
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Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincsen 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincsen 

Ügy rövid leírása:  

 

Az eljárás hivatalból indul, a Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentésének 

benyújtását követően, az alábbi tényállások megvalósulása esetén:  

 az erdőgazdálkodó gazdálkodása során az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) és a 

törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt szabályokat megszegte, 

 az erdő állapotában korábban előre nem látható esemény következett be, vagy 

 a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményező, illetve 

azokat veszélyeztető, korábban előre nem látható esemény következett be 

 az erdőgazdálkodó az erdőfelújítási kötelezettségének az Evt-ben, illetve a Vhr-ben 

megszabott módon, illetve határidőre nem tett eleget, vagy az erdészeti hatóság 

által jogerős határozattal kiszabott erdővédelmi vagy erdőgazdálkodási 

bírságtartozása van 

 

Az eljárás eredményeként az erdészeti hatóság határozatban korlátozza, ismételt vagy súlyos 

sogsértés esetén megtiltja a tervezett tevékenységet. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény  

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

 

Ügytípus megnevezése: erdőtelepítés engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  
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Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: nincsen meghatározva 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs ilyen 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): erdőtelepítési-kivitelezési terv 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. számú melléklet 15.1.2.1. pont alapján 

az igazgatási szolgáltatási díj 6 500 Ft, valamint földrészletenként további 500 Ft  

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálata esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 

78/2015. (III.31.) Korm rendelet 1. számú melléklete 3.5 pont alapján 14 000 Ft. 

 

Ügy rövid leírása:  

 Erdőtelepítés csak felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező jogosult 

erdészeti szakszemélyzet által készített és az erdészeti hatóság által jóváhagyott 

erdőtelepítési-kivitelezési terv alapján végezhető. A jóváhagyási eljáráshoz igazgatási 

szolgáltatási díjat kell fizetni. Az erdőtelepítési terv jóváhagyását az erdészeti hatóság 

megtagadja vagy feltételhez köti, ha a telepítendő faállomány veszélyezteti a meglévő erdő 

természetességi állapotának megőrzését, védett természeti terület fennmaradását, a 

szomszédos ingatlanok használatát, ha a termőhelyre káros hatással van/lesz, ill. 

függőleges koronavetülete növekedésével arányosan nem marad a földrészlet határain 

belül. 

 Az erdőtelepítési tervhez csatolni szükséges a telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosainak 

hozzájárulását. Az erdőtelepítéshez, fásításhoz jogszabályban meghatározott és igazolt 

minőségű szaporítóanyagot szabad felhasználni. Az érintett tulajdonosok a tervet 

jóváhagyó határozatot kézhez kapják. A jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési terv 5 évre 

szól. 

 Új erdő telepítésekor, az erdőtelepítő javaslatának figyelembevételével - védett természeti 

területen lévő erdő elsődleges rendeltetése meghatározásának kivételével - az 

erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyásakor az erdészeti hatóság állapítja meg az erdő 

rendeltetését, illetve rendeltetéseit. 

 Új erdő telepítésénél az üzemmódot - az erdőtelepítőnek a tulajdonos, illetve közös 

tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított 2/3 részének 

hozzájárulásával tett javaslatának ismeretében - a faállomány várható szerkezete, fafaj-

összetétele és a termőhelyi viszonyok alapján erdőrészletenként az erdészeti hatóság 

állapítja meg az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyásakor. 
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 Amennyiben a tervezett erdőtelepítéssel érintett ingatlan kulturális örökségvédelmi hatósági 

nyilvántartásban szereplő ingatlant, védett természeti területen fekvő ingatlant, Natura 2000 

területen fekvő ingatlant érint, úgy az eljárásban örökségvédelmi, illetőleg 

természetvédelmi szakkérdést is vizsgálni szükséges. 

 Amennyiben a tervezett erdőtelepítés során létrejövő erdő elsődleges rendeltetése a tájkép 

védelme, úgy az eljárásban természetvédelmi szakkérdést is vizsgálni szükséges. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

 153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet az erdészeti termőhelyfeltárás részletes 

szabályairól 

 a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos 

egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. 

rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: fásítás és szabad rendelkezésű erdő telepítésének engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: nincs meghatározva 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs ilyen 
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): egyszerűsített erdőtelepítési-kivitelezési 

terv, tulajdonosi hozzájárulása 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. számú melléklet 15.1.2.1. pont alapján 

az igazgatási szolgáltatási díj 6 500 Ft, valamint földrészletenként további 500 Ft  

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálata esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 

78/2015. (III.31.) Korm rendelet 1. számú melléklete 3.5 pont alapján 14 000 Ft. 

 

Ügy rövid leírása:  

 Kérelemre az erdészeti hatóság a fásítás, szabad rendelkezésű erdő telepítését 

engedélyezheti. Az engedély 5 évre szól. 

 Az erdészeti hatóság a fásítás és a szabad rendelkezésű erdő telepítését megtagadja, 

vagy feltételekhez köti, a természetes és természetszerű erdő, valamint a nem erdő 

művelési ágú védett területek kétszáz méteres körzetében, ha a telepítés a meglévő erdő 

természetességi állapotának megőrzését, vagy védett természeti terület fennmaradását 

veszélyezteti. 

 Az erdészeti hatóság a fásítás és a szabad rendelkezésű erdő telepítését megtiltja, ha az 

sérti az erdő telepítésére vagy az engedély nélkül telepített erdő fennmaradására 

vonatkozó rendelkezéseket. 

 Az engedély nélkül, vagy engedélytől elérően létesült fásítás, szabad rendelkezésű erdő 

kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő ingatlant, védett természeti 

területen fekvő ingatlant, Natura 2000 területen fekvő ingatlant érint, úgy a fennmaradás 

engedélyezésére irányuló eljárásban örökségvédelmi, illetőleg természetvédelmi 

szakkérdést is vizsgálni szükséges. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 
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mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

 153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

 a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos 

egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. 

rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített erdő 

fennmaradásának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincsen 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): nincsen 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálata esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 

78/2015. (III.31.) Korm rendelet 1. számú melléklete 3.5  pontja alapján 14 000 Ft  

 

Ügy rövid leírása:  

 kérelemre az erdészeti hatóság határozatban engedélyezheti az engedély nélkül vagy az 

engedélytől eltérően telepített erdő fennmaradását 

 az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített erdő, valamint az önerdősülés 

teljes vagy részleges felszámolását az erdészeti hatóság abban az esetben rendeli el, ha 

o annak faállománya a termőhelyre vagy a környező erdőkre káros hatással van, 

vagy növekedése nyomán előre láthatóan káros hatással lesz; 

o annak fennmaradása jogszabályba ütközik. 

 amennyiben az engedély nélkül létesült erdő kulturális örökségvédelmi hatósági 

nyilvántartásban szereplő ingatlant, védett természeti területen fekvő ingatlant, Natura 2000 

területen fekvő ingatlant érint, úgy az eljárásban örökségvédelmi, illetőleg 

természetvédelmi szakkérdést is vizsgálni szükséges. 

 az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített, de fennmaradásra 

engedélyezett erdő üzemmódját a tulajdonos javaslatának ismeretében az erdészeti 
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hatóság állapítja meg. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény  

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről 

és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: tarvágás végrehajtásának feltételhez kötése, megtiltása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás hivatalból indul 

 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincsen 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: nincsen 

 

Ügy rövid leírása:  

 

Az eljárás hivatalból indul, amennyiben a Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése 

tarvágás végrehajtására irányul, az alábbi tényállások megvalósulása esetén:  

 az erdőgazdálkodó a bejelentés benyújtását megelőző három évben az erdő felújítására 

vonatkozó erdőgazdálkodási szabályokat megsértette (erdőfelújítási biztosíték előírása), 

 az erdő talajszerkezetének jelentős romlásával jár (tarvágás megtiltása) 

 az erdő talajának épségét veszélyezteti (feltételhez kötés) 

o Az erdészeti hatóság az erdő bejelentett tarvágásának engedélyezését - amennyiben az 

erdőtalaj eróziójának megelőzése érdekében az indokolt - az alábbi feltételekhez kötheti: 

 tarvágás egybefüggő területének az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
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szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 74. § (1) bekezdésében foglaltakhoz képest 

további korlátozása, 

 talajkímélő fahasználati technológia alkalmazása, 

 a tervezett tarvágás területén található, vagy annak kivitelezése során kialakuló 

vízmosások és árkok erózióvédelmének biztosítása. 

 

Az eljárás eredményeként az erdészeti hatóság határozatban feltételhez köti, vagy megtiltja a 

tervezett tevékenységet. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

törvény  

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

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

 153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

 

Ügytípus megnevezése: természetes mageredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó 

véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti időszakban történő 

végrehajtásának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: a kérelemben megjelölt ingatlan erdőgazdálkodója. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs ilyen 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): nincsen 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 
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szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) 

VM rendelet 1. számú melléklet 15.2.2.2. pont alapján 25000 Ft + erdőrészletenként 2000 Ft. 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálata esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 

78/2015. (III.31.) Korm rendelet 1. számú melléklete 3.5 pont alapján 14 000 Ft 

 

Ügy rövid leírása:  

Természetes mageredetű erdőfelújításra az erdőtervben előírt újulattal rendelkező 

erdőrészletekben véghasználat, szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalás március 31. és 

szeptember 1. közötti időszakban nem végezhető. Ettől eltérni csak időjárási körülmények miatt, 

az erdészeti hatóság engedélye alapján lehet. 

Amennyiben a kérelem, védett természeti területen fekvő erdőt érint, úgy az eljárásban 

természetvédelmi szakkérdést is vizsgálni szükséges. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

törvény (továbbiakban: Ket.) 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény  

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) 

VM rendelet 

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási 

költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: természetes mageredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó 

véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti időszakban történő 

végrehajtásának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 

Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: a kérelemben megjelölt ingatlan erdőgazdálkodója. 
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Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs ilyen 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): nincsen 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) 

VM rendelet 1. számú melléklet 15.2.2.2. pont alapján 25000 Ft + erdőrészletenként 2000 Ft. 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálata esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 

78/2015. (III.31.) Korm rendelet 1. számú melléklete 3.5 pont alapján 14 000 Ft 

Ügy rövid leírása:  

Természetes mageredetű erdőfelújításra az erdőtervben előírt újulattal rendelkező 

erdőrészletekben véghasználat, szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalás március 31. és 

szeptember 1. közötti időszakban nem végezhető. Ettől eltérni csak időjárási körülmények miatt, 

az erdészeti hatóság engedélye alapján lehet. 

Amennyiben a kérelem, védett természeti területen fekvő erdőt érint, úgy az eljárásban 

természetvédelmi szakkérdést is vizsgálni szükséges. 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

törvény (továbbiakban: Ket.) 

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

 a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb 

eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges 

rendeltetésű erdőben 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Erdészeti Osztály, illetékességi terület: 
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Baranya megye, Tolna megye a 383/2016. (XII .2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): az eljárás kérelemre indul, mely 

előterjeszthető személyesen az osztály székhelyén és kirendeltségein, vagy postai úton 

 

Jogosultak köre: az érintett ingatlan erdőgazdálékodója, vagy a vízfolyás kezelője 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: nincs ilyen 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  nincsen 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): nincsen 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

rendelet 1. számú melléklet 15.1.2.3. pont alapján 6500 Ft + erdőrészletenként 300 

Ft. 

 

Ügy rövid leírása:  

 Vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben az erdészeti hatóság 

engedélyezheti a cserjeszint teljes kivágását az árvizek megelőzése, illetve 

levonulásának megkönnyítése érdekében a nagyvízi lefolyósávok területén. 

 Az engedély erre irányuló kérelem esetén a vízfolyás kezelőjének is kiadható. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés - Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

 

GY.I.K.: -  

 

Vonatkozó jogszabályok: 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény  

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény  

 az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 
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szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendeleta 

környezetvédelmi és  

 természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről 

és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet 
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AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY  

 

FÖLMŰVELÉSÜGYI OSZTÁLY 

 

Ügytípus megnevezése: Állami halászjegyekkel kapcsolatos ügyek 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Halászjegy esetében a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 

Pécs, Lázár Vilmos u. 12.) 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Halászjegy esetében a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 

Pécs, Lázár Vilmos u. 12.), 

 

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8:00 -12:00, 13:00 -16:00, pénteken 8:00 -12:00 

 

Jogosultak köre: Természetes és jogi személyek. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: 

Nébih honlapja: halgazdálkodás 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Állami halászvizsga bizonyítvány, előző 

évi állami halászjegy. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az állami halászjegy éves díja 2000,-Ft, fogási napló: 

200 Ft. 

 

Ügy rövid leírása: A halászjegyet a lakhely szerint illetékes halgazdálkodási hatóságnál lehet 

kiváltani. Az állami halászjegy kiadásának megtagadásáról alakszerű döntést hoz a hatóság. A 

halászjegy kiadásáról a halászjegy átadásával dönt. 

 

Ügyintézési határidő: Ügyfélfogadási időben azonnal. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kérhető. 

 

GY.I.K.: 

Milyen feltételei vannak a váltásnak? 

Előző évi fogási napló leadása. 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

- a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet  
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63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól;  

Ket. 100. § (1) a), Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § 

 

Ügytípus megnevezése: Mezei őrszolgálat nyilvántartásba vétele 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: A mezei őrszolgálatot létrehozó település 

szerinti járási hivatal, a Pécsi Járás esetében a Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földművelésügyi Osztály.  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Személyesen (ügyfélfogadási időben, a 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos utca 

12.) vagy postai úton. 

 

Jogosultak köre: Mezei őrszolgálatot működtető helyi önkormányzatok, valamint mezőőrként 

foglalkoztatott személyek.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: Nincs. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nincs. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): A képviselőtestületi határozat/döntés a 

mezei őrszolgálat megalakításához, azonosító adatok (székhely, adószám, bankszámlaszám), 

terület-kimutatás az őrzendő területről helyrajzi szám és művelési ág megjelölésével, térképvázlat 

az őrzendő területről, alkalmazni kívánt mezőőr megnevezése. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: A mezei őrszolgálatok szakmai felügyeletének ellátása keretében a mezőőröket 

esketi,  hatóságnál esküt tett mezőőrökről nyilvántartást vezet, továbbá gondoskodik a mezőőri 

állomány szakmai felkészítéséről, a nyilvántartásban szereplő mezőőrök rendszeres 

továbbképzéséről. A mezei őrszolgálatok megalakulásához és működtetéséhez kapcsolódóan 

dönt az állami hozzájárulásról. Az érintett önkormányzat bejelentése, kérelme alapján a mezei 

őrszolgálatot nyilvántartásba veszi.  

 

Ügyintézési határidő: A mezei őrszolgálat nyilvántartásba vétele esetén a kérelem beérkezésétől 

számított 21 napon belül. 

 

Jogorvoslati lehetőség: Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Pécsi Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályához benyújtott fellebbezés. 

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 
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-1997.évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei 

őrszolgálatról  

-29/1998(IV.30) FM rendelet a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról  

-64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet a mezei őrszolgálat megalakításához, 

fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és 

feltételeiről 

-383/2016  (XII.2.) 42.§ (5) 

 

Ügytípus megnevezése: Mezőőrökkel kapcsolatos feladatok mezei őrszolgálat 

megalakulásának és működtetésének támogatása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: A mezei őrszolgálatot létrehozó település 

szerinti járási hivatal, a Pécsi Járás esetében a Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földművelésügyi Osztály.  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Személyesen (ügyfélfogadási időben, a 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos utca 

12.) vagy postai úton. 

 

Jogosultak köre: Mezei őrszolgálatot működtető helyi önkormányzatok, valamint mezőőrként 

foglalkoztatott személyek.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: Nincs. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nincs. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Kinevezés/munkaszerződés, munkaköri 

leírás, mezőőri vizsgabizonyítvány (1998.06.01. után kiállított) és rendészeti vizsgabizonyítvány.  

Kitöltött formanyomtatvány, melyhez a pénzügyileg rendezett kiadásokat igazoló okmányok 

hitelesítési záradékkal ellátott másolatai csatolandók.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: A hatóság a mezei őrszolgálatok szakmai felügyeletének ellátása keretében a 

mezőőröket esketi, hatóságnál esküt tett mezőőrökről nyilvántartást vezet, továbbá gondoskodik a 

mezőőri állomány szakmai felkészítéséről, a nyilvántartásban szereplő mezőőrök rendszeres 

továbbképzéséről. A mezei őrszolgálatok megalakulásához és működtetéséhez kapcsolódóan 

dönt az állami hozzájárulásról. Az érintett önkormányzat bejelentése, kérelme alapján a mezei 

őrszolgálatot nyilvántartásba veszi.  

 

Ügyintézési határidő: Mezei őrszolgálat megalakulásának és működtetésének támogatása és a 

mezei őrszolgálat nyilvántartásba vétele esetén a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül. 

 

Jogorvoslati lehetőség: Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Pécsi Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályához benyújtott fellebbezés. 
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GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

-1997.évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei 

őrszolgálatról  

- 29/1998(IV.30) FM rendelet a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról 

- 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet a mezei őrszolgálat megalakításához, 

fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és 

feltételeiről 

- 383/2016 (XII.2.) 42.§ (5) 

 

Ügytípus megnevezése: Vadkárszakértők nyilvántartása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, Baranya megyében nyilvántartásba vett 

vadászatra jogosultak területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): A kérelmét (postai úton a 7633 Pécs, 

Lázár Vilmos u. 12. postacímre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Pécs, Lázár Vilmos u. 

12. szám alatt lehet benyújtani.  

 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Szerda: 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Péntek: 

8.00.-12.00.  

 

Jogosultak köre: Legalább szakirányú középfokú végzettséggel és 5 éves szakmai gyakorlattal 

rendelkező személy. Baranya megyében nyilvántartásba vett vadászterületek mezőgazdálkodási 

és erdőgazdálkodási területeit érintő önkormányzatok. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

Kérelem, végzettséget igazoló okirat, szakmai gyakorlat igazolása igazgatási szolgáltatási díj 

befizetésének igazolása.,  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 10 000 Ft.  

 

Ügy rövid leírása: A települési önkormányzatok jegyzői által kirendelhető vadkárbecslői szakértők 

névjegyzékét a vadászati hatóság állítja össze, melybe közép-vagy felsőfokú szakirányú 

végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy szerepelhet. A 

névjegyzéket a hatóság a jegyzők részére rendelkezésre bocsájtja. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 
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Jogorvoslati lehetőség: 

A jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bekezdése biztosítja.  

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1135 

Budapest, Lehel u. 43-47.) címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályánál - mint első fokú vadászati hatóságnál – 2 

eredeti példányban benyújtott és indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés 

halasztó hatályú, és igazgatási szolgáltatási díj köteles. A fellebbezés benyújtásával egy időben 3 

000 Ft. (háromezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat kell a Pest Megyei Kormányhivatal 

földművelésügyi feladatok 10023002-00302223-00000000 számú számlájára leróni. A megbízási 

közlemény rovatában, fel kell tüntetni a „ig.szolg.díj. megjelölést, valamint az iktatószámot. A 

fellebbezéshez csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a készpénzfizetés eredeti 

igazolószelvényét 

Kérelemnél a fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget a 

63/2012.(VII.2.) VM rendelet 4.§ (1) bekezdése írja elő, annak mértékét 4.§ (4) bekezdése 

határozza meg. (3 000 Ft.).  

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.évi LV. törvény 81.§ 

(1),(3) bekezdései 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet Vhr. 83.§ (1) bekezdése 

 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2.§, 4.§ (1), 4.§ (3), (4) bekezdései, 1 számú melléklet 

13.3.2.pont. 

 

Ügytípus megnevezése: Agrárkár-enyhítési támogatás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Az egész megyére kiterjedő illetékességgel a 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Magyar Államkincstár elektronikus 

felülete. 

 

Jogosultak köre: Minden mezőgazdasági termelő, aki csatlakozott a kárenyhítési rendszerhez és 

minden évben a Magyar Államkincstár által megküldött határozatban szereplő határidőig átutalja a 

megállapított kárenyhítési hozzájárulást.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: A kárbejelentést a Magyar 

Államkincstár által erre a célra létrehozott elektronikus felületen lehet benyújtani.  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nincs. 
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Nincs. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Nincs. 

 

Ügy rövid leírása: A jogszabályok által meghatározott természeti csapások következtében nehéz 

helyzetbe került gazdálkodók megsegítése a cél. A rendszerhez csatlakozó gazdálkodó a 

bekövetkezett elemi káresemény bejelentését, tavaszi fagy, felhőszakadás, vihar, jégeső esetén a 

káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül, aszály, belvíz, téli fagy, illetve mezőgazdasági 

árvíz esetén a káreseményt követően a károsodás első észlelését követő 15 napon belül, valamint 

a tervezett betakarítás előtt 10 nappal teheti meg. A káresemény bejelentését követően, a 

kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtási határideje: minden év nov. 30. napja. A 

Kormányhivatal, mint agrárkár megállapító szerv dönt a káresemény bekövetkezéséről, majd a 

kárenyhítő juttatás kifizethetőségéről.  

 

Ügyintézési határidő: A káresemény bejelentése a Magyar Államkincstár elektronikus felületén 

megjelenik, ettől számított 10 napon belül helyszíni szemlét kell tartani, és a káresemény 

bekövetkezését igazolni/vagy nem igazolni. A kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtási 

határideje: minden év nov. 30. napja. Az agrárkár-megállapító szerv a kárenyhítő juttatás iránti 

kérelmek ellenőrzött adataiból adatállományt készít és azt a tárgyévet követő év január 15-éig 

elérhetővé teszi az erre a célra létrehozott elektronikus felületen az agrárkár-enyhítési szerv 

részére.  

 

Jogorvoslati lehetőség: A káresemény bekövetkezéséről szóló döntés, és a kárenyhítő juttatás 

kifizethetőségéről szóló döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz címzett, de a Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi 

Osztályához benyújtott fellebbezéssel lehet élni.  

 

GY.I.K.: 

Ha nem rendelkezem biztosítási szerződéssel, akkor jogosult vagyok-e kárenyhítő juttatásra? 

Igen, de csak a juttatás 50%-ára. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 2011 évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és 

más természeti kockázatok kezeléséről. 27/2014 (XI.25) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás 

megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről. 

 

Ügytípus megnevezése: Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, nyilvántartás vezetése 

és családi gazdaságok nyilvántartásból való törlése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Az a járási hivatal, amelynek illetékességi 

területén található a családi gazdaság központja. A Pécsi Járás illetékességi területén a Pécsi 

Járási Hivatal Agrárügyi Osztály Földművelésügyi Osztály jár el. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Személyesen (ügyfélfogadási időben, a 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos utca 

12.) vagy postai úton. 
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Jogosultak köre: Kérelmező, családi gazdálkodó: “rendelkezik érvényes őstermelői igazolvánnyal, 

vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve élethivatásszerűen mezőgazdasági vagy 

mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet folytat, rendelkezi mezőgazdasági vagy erdészeti 

szakirányú végzettséggel, vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább három éve folytat 

mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét és ebből árbevétele származik, illetőleg legalább 

három év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt 

településen van.” 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: http://portal.nebih.gov.hu/-/csaladi-

gazdasagok-nyilvantartasba-vetele-az-adatokban-tortent-valtozasok-bejelentese-modositas-illetve-

torles-kerelme  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nincs 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal honlapján közzétett formanyomtatvány, gazdálkodó család tagjai által megkötött szerződés 

másolati példánya, szakirányú végzettséget igazoló dokumentum másolata vagy ennek hiányában  

legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni 

vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolata, valamint a lakcímkártya másolata. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: A nyilvántartásba vételi kérelem és a meglévő családi 

gazdaság adatainak módosítása esetén az illeték 3.000 Ft. A családi gazdaság 

területváltozásának bejelentése illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, a családi gazdaság 

nyilvántartás vezetése, az adataiban történt változás kezelése és a családi gazdaság 

nyilvántartásból való törlése. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Pécsi Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályához benyújtott fellebbezés. 

 

GY.I.K.: 

Milyen feltételeknek kell megfelelni a családi gazdálkodónak? 

Családi gazdálkodó az lehet, aki rendelkezik érvényes őstermelői igazolvánnyal vagy egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal, illetve élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet, vagy 

mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet folytat, továbbá rendelkezik mezőgazdasági vagy 

erdészeti szakirányú végzettséggel, vagy ennek hiányában igazolni tudja, hogy legalább három 

éve folytat mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységet és ebből árbevétele származott, illetőleg 

legalább három év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt 

településen van. 

 

Milyen dokumentumok bemutatása és adatok megadása szükséges ahhoz, hogy családi 

gazdálkodóvá váljak? 

 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett formanyomtatvány, gazdálkodó 

http://portal.nebih.gov.hu/-/csaladi-gazdasagok-nyilvantartasba-vetele-az-adatokban-tortent-valtozasok-bejelentese-modositas-illetve-torles-kerelme
http://portal.nebih.gov.hu/-/csaladi-gazdasagok-nyilvantartasba-vetele-az-adatokban-tortent-valtozasok-bejelentese-modositas-illetve-torles-kerelme
http://portal.nebih.gov.hu/-/csaladi-gazdasagok-nyilvantartasba-vetele-az-adatokban-tortent-valtozasok-bejelentese-modositas-illetve-torles-kerelme
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család tagjai által megkötött szerződés másolati példánya, szakirányú végzettség hiányában 

legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni 

vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolata. 

 

Hogyan igazolhatom, hogy 3 éve mezőgazdasági tevékenységet folytatok? 

Ezt az őstermelői betétlappal, illetve az elmúlt az elmúlt három év adóbevallásával tudja 

bizonyítani. 

 

Hol érhető el a vonatkozó formanyomtatványok? 

A vonatkozó nyomtatványok (kérelem családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez) elérhetők a 

NÉBIH honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/-/csaladi-gazdasagok-nyilvantartasba-vetele-az-

adatokban-tortent-valtozasok-bejelentese-modositas-illetve-torles-kerelme 

 

Hol és hogyan jelenthetem be az adatváltozást? 

A családi gazdaság adataiban beállt változást személyesen vagy postai úton tudja bejelenteni az 

illetékes járási hivatalnál. 

 

Hány napom van arra, hogy bejelentsem, ha a családi gazdaság területadataiban változás történt? 

A családi gazdaság tagjai között létrejött szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. 

 

 

Mit tegyek, ha meg akarom szüntetni a családi gazdaságom tevékenységét? 

Ebben az esetben egy nyilatkozatot kell eljuttatni a Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földművelésügyi Osztályára, amiben bejelenti, hogy megszűnt a családi gazdaság szerződése és 

nem kívánják a mezőgazdasági tevékenységet a családi gazdaság keretén belül folytatni. 

 

Hol kaphatok arról igazolást, hogy családi gazdálkodói tevékenységet folytatok, illetve jár-e 

valamilyen illetékkel? 

A családi gazdaság központja szerinti járási hivatalnál. Az ügyintézés kérelemre indul, melynek az 

illetéke 3.000 Ft. 

 

Ha a családi gazdaság egy tagja elhunyt, akkor milyen bejelentési kötelezettségeim vannak? 

Ebben az esetben az elhalálozást 60 napon belül szükséges bejelenti a családi gazdaság 

központja szerinti illetékes járási hivatalnál. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 2013. évi CXXII. törvény a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról, 

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, 

működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról. 

 

Ügytípus megjelölése: Gyümölcs ültetvény telepítés engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe Az egész megyére kiterjedő illetékességgel a 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): A telepítési kérelmet a Baranya Megyei 

Kormányhivatal honlapjáról (néhány napon belül) letölthető formanyomtatványon kell benyújtani 

postai úton, vagy személyesen. Helye: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

http://portal.nebih.gov.hu/-/csaladi-gazdasagok-nyilvantartasba-vetele-az-adatokban-tortent-valtozasok-bejelentese-modositas-illetve-torles-kerelme
http://portal.nebih.gov.hu/-/csaladi-gazdasagok-nyilvantartasba-vetele-az-adatokban-tortent-valtozasok-bejelentese-modositas-illetve-torles-kerelme
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Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya: 7623 Pécs, Lázár Vilmos u.12. Ideje: Nincs 

időkorlát. 

 

Jogosultak köre: A 3000 m2-nél nagyobb fás-és bogyós gyümölcsültetvény telepítése engedély 

köteles. Engedély iránti kérelmet a földterület tulajdonosa vagy a terület földhivatal által bejegyzett 

használója nyújthat be. A telepítési engedély kiadásának feltétele, hogy a terület szerepeljen a 

gyümölcs termőhelyi kataszterben. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: Segédletek, nyomtatványok 

elkészítése folyamatban van, néhány napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatal honlapján 

megtalálható lesz. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nincs 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Kérelem, és ahhoz kapcsolódó dokumentumok: 

1. Öt évnél nem régebbi, az ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv eredeti 

példánya. 

2. Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő, a talajvédelmi terv 

jóváhagyását végző talajvédelmi hatóság igazgatási szolgáltatási díjának befizetését 

igazoló dokumentum. 

3. Nyilatkozat osztatlan közös tulajdonban lévő vagy haszonélvezeti joggal terhelt földrészlet 

esetén, a tulajdonostársak, illetve a haszonélvező(k) hozzájárulása a telepítéshez. eredeti 

példányban. 

4. Ha a kérelmező földhasználó (és nem a földrészlet tulajdonosa), a tulajdonos hozzájáruló 

nyilatkozata a telepítéshez, eredeti példányban. 

5. A telepítéssel érintett földrészlet, ezen belül a telepítendő terület határvonalát és helyrajzi 

számát tartalmazó áttekinthető térképvázlat. Több faj telepítése esetén a különböző fajok 

elhelyezkedését is fel kell tüntetni. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Kérelmenként 28.000 Ft. Befizetés Baranya Megyei 

Kormányhivatal bankszámlaszámára: 10024003-00304304-00000000 

 

Ügy rövid leírása: 

Beérkezett kérelem iktatása. 

Kérelem feldolgozása, szükség szerint hiánypótoltatása. 

A talajvédelmi terv megküldése a jóváhagyást végző talajvédelmi hatósághoz. 

Jóváhagyást követően az engedélyező határozat elkészítése, kiadása, ellenkező esetben 

elutasítás. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Jogorvoslati lehetőség:  

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályához benyújtott, de a Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezés (1135 Budapest, Lehel u. 43-47.) 

 

GY.I.K: 
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Vonatkozó jogszabályok: 

2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről 

 

Ügytípus megnevezése: Halgazdálkodási tervek jóváhagyása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.).  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): Baranya Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.).  

 

Jogosultak köre: Halászatra jogosultak. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: -a halgazdálkodásról és a hal 

védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet  

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól; 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nébih honlap: 

halgazdálkodás. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  Halgazdálkodási terv.  

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 2000,- Ft. 

 

Ügy rövid leírása: A halgazdálkodásra jogosultak a halászati vízterületeken halgazdálkodási terv 

alapján gazdálkodnak. A halgazdálkodási terveket 5 évre kell elkészíteni. A halgazdálkodási tervet, 

amennyiben szükséges szakhatóság bevonásával, a halgazdálkodási hatóság hagyja jóvá.  

 

Ügyintézési határidő: A beadvány beérkezésétől számított 21 napon belül. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kérhető. 

 

GY.I.K.:  

Szükséges más hatóság bevonása is? 

Ha a terület természetvédelmi területen van, akkor szükséges. 

Vonatkozó jogszabályok:  

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet  

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 
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kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól;  

Ket. 100. § (1) a), Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § 

 

Ügytípus megnevezése: Halgazdálkodási vízterületekkel kapcsolatos ügyek 

  

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.)  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): A Baranya Megyei Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 Pécs, Lázár Vilmos 

u. 12.)  

Ügyfélfogadási idő: Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8:00 -12:00, 13:00 -16:00, pénteken 

8:00 -12:00  

 

Jogosultak köre: természetes és jogi személyek 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - a halgazdálkodásról és a hal 

védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet   

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nébih honlapján: 

halgazdálkodás 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Tulajdoni lap, halgazdálkodási 

tevékenységet igazoló dokumentumok. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 2000,- Ft, melyet a kérelem benyújtásával egy időben 

kell megfizetni. 

 

Ügy rövid leírása: A halgazdálkodási vízterületté nyilvánító hatósági eljárás lefolytatása, 

halgazdálkodási vízterületek nyilvántartásba vétele, kimutatás halgazdálkodási vízterületekről. 

 

Ügyintézési határidő: A kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kérhető. 

 

GY.I.K.: 

Milyen vízterületet lehet nyilvántartásba venni? 

Művelési ág meghatározása, továbbhasznosítás módja fontos, az ágazati jogszabály szabályozza. 
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Vonatkozó jogszabályok: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM  

rendelet 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a 

megyei  

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól  

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 70/A. §, Ket. 100. § (1) bek. 

a), Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § 

 

Ügytípus megnevezése: Halgazdálkodási-és halvédelmi bírság kiszabása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.). 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Baranya Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.) 

 

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn és szerdán 8:00 -12:00, 13:00 -16:00, pénteken 8:00 -12:00. 

 

Jogosultak köre: Halászatra jogosultak/magánszemélyek. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: a halgazdálkodásról és a hal 

védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum (ok), okmány (ok): Feljelentés előterjesztése. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása: A halászati hatóság a halászatról és horgászatról szóló törvényt megsértő 

személyekkel, szervezetekkel szemben első fokon eljár. Halgazdálkodási és halvédelmi bírságot 

szab ki, illetve az állami halász-és horgászjegy visszavonásáról gondoskodik.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kérhető. (a halgazdálkodásról és a 

hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 70/A. §). 

 

GY.I.K.: - 

Vonatkozó jogszabályok: 
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- a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

- a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet 

- a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 70/A. § 

- Ket. 100. §  (1) bek. a), Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § 

 

Ügytípus megnevezése: Halászvizsga-tanfolyammal kapcsolatos ügyek 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei ormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.). 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály. 

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8:00 -12:00, 13:00 -16:00, pénteken 8:00 -12:00 

 

Jogosultak köre: Természetes és jogi személyek. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: a halgazdálkodásról és a hal 

védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet  

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól;  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nébih honlapján: 

halgazdálkodás, rekreációs halászvizsga tananyag. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Jelentkezési lap kitöltése az állami 

halászvizsga tanfolyam. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 7000 Ft, melyet a kérelem benyújtásával egy időben kell 

megfizetni. 

 

Ügy rövid leírása: A halászjegy kiváltásához a halászoknak rendelkezni kell állami halászvizsga 

bizonyítvánnyal. Megfelelő létszámú jelentkező esetén a halgazdálkodási hatóság megszervezi az 

állami halászvizsgával kapcsolatos tanfolyamot és a vizsga lebonyolítását, és a sikeres vizsgáról 

bizonyítványt állít ki.  

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

- a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

- a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet  
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63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól; 

 

Ügytípus megnevezése: Haltelepítésekkel kapcsolatos ügyek 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztálya (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.).  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): A Baranya Megyei Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 Pécs, Lázár Vilmos 

u. 12.).  

 

Ügyfélfogadás: Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8:00 -12:00, 13:00 -16:00, pénteken 8:00 -

12:00  

 

Jogosultak köre: Halgazdálkodásra jogosultak. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: a halgazdálkodásról és a hal 

védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nébih honlapja: 

halgazdálkodás. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Haltelepítés bejelentés hatósági 

állatorvosi bizonyítvány, állattartói nyilatkozat, számla, szállítólevél. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: - 

  

Ügy rövid leírása:  

A halászatra jogosultak a halgazdálkodási vízterületeken halgazdálkodási terv alapján 

gazdálkodnak. A halgazdálkodási terv tartalmazza az évenkénti telepítendő halfajokat és azok 

mennyiségét.  

A hatóság e telepítések meglétét ellenőrzi. Ennek érdekében a halgazdálkodásra jogosult köteles 

a haltelepítéseket a halgazdálkodási hatóságnak bejelenteni. 

 

Ügyintézési határidő: A haltelepítés időpontja. 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  
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a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet 

 

 

Ügytípus megnevezése: Hivatásos vadászokkal kapcsolatos ügyek  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, Baranya megyében nyilvántartásba vett 

vadászatra jogosultak területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Vadászatra jogosult a hivatásos vadász 

nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmét postai úton a 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. 

postacímre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Pécs, Lázár Vilmos u. 12. szám alatt. 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Szerda: 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Péntek: 

8.00.-12.00.  

 

Jogosultak köre: Baranya megyében nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak, hivatásos 

vadászok, hivatásos vadász jelöltek. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Vadászatra jogosult kérelme, vadászatra 

jogosulttal kötött munkaszerződés, a hivatásos vadász/hivatásos vadász jelölt fegyvertartási 

engedélye, vadászjegye, vadászkamarai nyilvántartásba vételének igazolása, a hivatásos vadász 

végzettségét igazoló okirat másolati példánya, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 10 000 Ft.  

 

Ügy rövid leírása: A vadgazdálkodás elvárt szakmai hátterének biztosítása érdekében a 

vadgazdálkodó megkezdett 4000 hektáronként 1 fő hivatásos vadászt köteles foglalkoztatni, 

melyből 10000 hektár fölött 1 fő felsőfokú vadgazdálkodási személy lehet. Ennek hiányában 

vadgazdálkodási bírság szabható ki, illetve ezzel összefüggésben az érintett vadászterületen 

vadászati tilalom rendelhető el. 

A jogosult köteles a hivatásos vadász alkalmazását, azt megelőzően legalább tizenöt nappal – a 

szolgálati hely megjelölésével – a vadászati hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. 

A jogosult által foglalkoztatott hivatásos vadászt, aki a jogszabály által előírt középfokú szakirányú 

végzettséggel rendelkezik, a hatóság nyilvántartásba veszi, erről hatósági bizonyítványt állít ki. A 

rendészeti igazolvány és jelvény megléte után a hivatásos vadász esküt tesz és részére a hatóság 

hitelesített szolgálati naplót ad át. A hivatásos vadász alkalmazásának megszűnését a vadászatra 

jogosult 15 nappal köteles bejelenteni a vadászati hatóságnak. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 
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A jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bekezdése biztosítja.  

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1135 

Budapest, Lehel u. 43-47.) címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályánál - mint első fokú vadászati hatóságnál – 2 

eredeti példányban benyújtott és indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés 

halasztó hatályú, és igazgatási szolgáltatási díj köteles. A fellebbezés benyújtásával egy időben 3 

000 Ft. (háromezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat kell a Pest Megyei Kormányhivatal 

földművelésügyi feladatok 10023002-00302223-00000000 számú számlájára leróni. A megbízási 

közlemény rovatában, fel kell tüntetni a „ig.szolg.díj. megjelölést, valamint az iktatószámot. A 

fellebbezéshez csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a készpénzfizetés eredeti 

igazolószelvényét 

A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget a 63/2012.(VII.2.) 

VM rendelet 4.§ (1) bekezdése írja elő, annak mértékét 4.§ (3) bekezdése határozza meg. (3.000 

Ft.) 

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.évi LV. törvény 50.§-

55.§ 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 32.§-42.§ 

 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§ (1), 4.§ (3) bekezdései. 

 

Ügytípus megnevezése: A kábítószer előállítására alkalmas növények (étkezési mák, ipari 

mák) termesztésének helyszíni ellenőrzési és elszámolási munkáiban való közreműködés. 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Az egész megyére kiterjedő illetékességgel a 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Személyesen (ügyfélfogadási időben, a 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos utca 

12.) vagy postai úton. 

 

Jogosultak köre: Az 500m2 vetésterületet meghaladó étkezési- és díszítő mákot termesztők, 

valamint az ipari mákot termesztők területnagyságtól függetlenül. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: Az ügyintézéshez szükséges 

nyomtatványok letölthetők a NÉBIH honlapjáról: 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nincs. 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): NÉHBI honlapján : 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok, továbbá a vetőmag fémzár száma, 

illetve a vetőmag számlájának fénymásolata. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: -  

 

Ügy rövid leírása: Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén 500m2 

területnagyság felett a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály részére a rendeletben 

szabályozott következő adatokról bejelentést tenni: természetes személy személyazonosító adatai 

és lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, 

székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamint a 

képviselet jogcíme, a vetett termőterület nagysága, helye, helyrajzi száma, vagy fizikai blokk és 

parcella száma, a termesztett fajta neve, vetőmag fémzár száma és mennyisége. 

 

Ügyintézési határidő: Két hatósági bizonyítványt állít ki a hatóság, az egyiket a mák elvetéséről, a 

másikat a betakarításáról. Csak a két hatósági bizonyítvány birtokában lehet értékesíteni a 

terméket. A hatósági bizonyítvány kiállításának határideje a vetés bejelentésétől számított 15 nap, 

a betakarítás bejelentésétől számított 7 nap. 

 

GY.I.K.: 

Hogy kell kérelmezni a hatósági bizonyítvány kiállítását? 

A rendelet mellékletében szereplő nyomtatvány szerint. 

 

Meddig kell bejelenteni a mák vetés tényét? 

A bejelentési kötelezettség határideje tavaszi vetés esetén április 30, őszi vetés esetén november 

30. 

 

Meddig kell bejelenteni a mák betakarítását? 

A mák betakarítását szeptember 30-ig kell bejelenteni. 

 

Az ellenőrzés jár-e helyszíni szemlével? 

A járási hivatal munkatársa a virágzás időtartama alatt minimum egy alkalommal ellenőrzést 

végez. 

 

Vonatkozó jogszabályok: A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, 

forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet. 

 

 

Ügytípus megnevezése: Trófeabírálat  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, Baranya megyében nyilvántartásba vett 

vadászatra jogosultak területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Teljes körűen kitöltött trófeabírálati 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
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jegyzék (nyilatkozat és adatközlés nyomtatvány), elejtők vadászati engedélye/vadászjegye vagy az 

elejtést tartalmazó egyéni vadászati napló és teríték-nyilvántartás. Nyilatkozat és adatközlés 

elnevezésű nyomtatvány bemutatásával kell jelentkezni trófeabírálatra, Pécs, Lázár Vilmos u. 12. 

szám alatt. Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Szerda: 8.00.-12.00. 13.00.-

16.00., Péntek: 8.00.-12.00.  

 

Jogosultak köre: Baranya megyében nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak, továbbá bármelyik 

más megyében működő vadászatra jogosult is kérheti Baranya megyében a trófeabírálatot abban 

az esetben, ha az elejtő külföldi személy.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:- 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Nyilatkozat, adatközlés elnevezésű 

nyomtatvány, vadászjegy, egyéni vadászati napló. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Érmes minősítést elérő trófea esetében 5000 Ft., nem 

érmes minősítést elérő trófea esetében 2500 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj a trófeabírálatot 

követően fizetendő. 

 

Ügy rövid leírása: A vadászatra jogosultak az elejtett/elhullott nagyvadak trófeát (gímszarvas, dám, 

őz agancsát, muflon csigáját, vaddisznó 16 cm-nél hosszabb agyarát) - az adott vadfaj vadászati 

idényét követő 30 napon belül, illetve az alábbi eltérésekkel - köteles a vadászati hatóságnál 

bírálat, illetve nyilvántartásba vétel céljából bemutatni: - ha a vadat vadászati engedéllyel 

rendelkező vadász ejtette el, akkor a bemutatást az elejtést követő 30 napon kell megtenni; - az 

elhullott vad trófeáját a birtokbavételtől számított 30 napon belül kell bemutatni. – január 1 és 

augusztus 31. között elejtett vaddisznó agyarát szeptember 30.-ig, szeptember 1 és december 31. 

között elejtett vaddisznó agyarát a következő év január 31.-ig kell bemutatni. A trófeabírálatról 

hatósági bizonyítvány kerül kiállításra, illetve bizonyos pontszám felett oklevél és érem kerül 

átadásra. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap, de a gyakorlatban előzetes telefonos egyeztetést követően azonnal, 

vagy néhány napon belül. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bekezdése biztosítja.  

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1135 

Budapest, Lehel u. 43-47.) címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályánál - mint első fokú vadászati hatóságnál – 2 

eredeti példányban benyújtott és indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés 

halasztó hatályú, és igazgatási szolgáltatási díj köteles. A fellebbezés benyújtásával egy időben 10 

000 Ft. (tízezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat kell a Pest Megyei Kormányhivatal 

földművelésügyi feladatok 10023002-00302223-00000000 számú számlájára leróni. A megbízási 

közlemény rovatában, fel kell tüntetni a „ig.szolg.díj. megjelölést, valamint az iktatószámot. A 

fellebbezéshez csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a készpénzfizetés eredeti 
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igazolószelvényét 

A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget a 

63/2012.(VII.2.) VM rendelet 4.§ (1) bekezdése írja elő, annak mértékét 4.§ (3) bekezdése 

határozza meg. (10 000 Ft.) 

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1996.évi LV.törvény  73.§, 74.§ 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 76.§-81.§ 

 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyeikormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokbanfizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2.0 (1) bekezdése, valamint a rendelet 1 számú 

melléklet 13.2 pontja. 

 

Ügytípus megnevezése: Vadazonosító jel kiadása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, Baranya megyében nyilvántartásba vett 

vadászatra jogosultak területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Kizárólag személyesen a vadászatra 

jogosult képviselője, vagy a vadászatra jogosult által írásban meghatalmazott személy veheti át a 

nagyvad azonosító jeleket, ügyfélfogadási időben a Pécs, Lázár Vilmos u. 12. szám alatt.  

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Szerda: 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Péntek: 

8.00.-12.00.  

 

Jogosultak köre: Baranya megyében nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  Igazgatási szolgáltatási díj 

befizetésének igazolása. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 100 Ft./db.  

 

Ügy rövid leírása: A vadászati hatóság a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben szereplő 

nagyvad mennyiségére a vadászatra jogosultnak egyedi sorszámmal rendelkező vadazonosító 

jelet biztosít, mellyel az elejtett nagyvadat az elejtést követően, még annak elszállítását 

megelőzően a hátsó láb csánk feletti bőrredőn, az achilles int körbefoglalóan, szabályos 

felhelyezéssel, az aktuális dátumjelzés eltávolításával kell megjelölni. A vadazonosító jel a 
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feldolgozásig a vad testén marad, sorszámát valamennyi vadgazdálkodási dokumentumon 

szerepeltetni kell. A vadászatra jogosult az átvett vadazonosító jelekről sorszám szerinti naprakész 

nyilvántartást köteles vezetni, melyből megállapítható, hogy az egyes azonosítójelek kiknek lettek 

kiadva, illetve mikor lettek azok felhasználva. A nyilvántartást a vadászati hatóság ellenőrzi. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.évi LV. törvény 57.§ 

(1)-(2) bekezdései  

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 19.§ (1), bekezdése, 43.§, 

44.§-I  

 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2.§, 1 számú melléklet 13.4 pont. 

 

Ügytípus megnevezése: Vadgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ügyek 

(engedélyezések, tiltások)  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, Baranya megyében nyilvántartásba vett 

vadászatra jogosultak területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): A vadászatra jogosult, a kérelmét (éves 

vadgazdálkodási terv módosítása, idényen kívüli vadászat, vadászati korlátozások) postai úton a 

7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. postacímre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Pécs, 

Lázár Vilmos u. 12. szám alatt nyújthatja be.  

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Szerda: 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Péntek: 

8.00.-12.00.  

 

Jogosultak köre: Baranya megyében nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:- 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Vadászatra jogosult kérelme, igazgatási 

szolgáltatási díj befizetésének igazolása. 
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Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 10 000 Ft.  

 

Ügy rövid leírása: Vadat elejteni, vagy elfogni kizárólag a vadászati törvényben meghatározott 

módon szabad, az éves vadgazdálkodási tervben rögzített, jóváhagyott keretszámok erejéig. 

Indokolt esetben kérelemre, vagy hivatalból a vadászati hatóság korlátozhatja, megtilthatja, illetve 

a tilalom ellenére engedélyezheti egy vagy több vadfaj vadászatát, a jóváhagyott vadgazdálkodási 

tervtől történő eltérést.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bekezdése biztosítja.  

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1135 

Budapest, Lehel u. 43-47.) címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályánál - mint első fokú vadászati hatóságnál – 2 

eredeti példányban benyújtott és indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés 

halasztó hatályú, és igazgatási szolgáltatási díj köteles. A fellebbezés benyújtásával egy időben 3 

000 Ft./vagy 10 000 Ft. igazgatási szolgáltatási díjat kell a Pest Megyei Kormányhivatal 

földművelésügyi feladatok 10023002-00302223-00000000 számú számlájára leróni. A megbízási 

közlemény rovatában, fel kell tüntetni a „ig.szolg.díj. megjelölést, valamint az iktatószámot. A 

fellebbezéshez csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a készpénzfizetés eredeti 

igazolószelvényét 

Kérelemnél a fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget a 

63/2012.(VII.2.) VM rendelet 4.§ (1) bekezdése írja elő, annak mértékét 4.§ (4) bekezdése 

határozza meg. (3 000 Ft.).  

Hivatalból indított, vagy folytatott eljárás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj fizetési 

kötelezettséget a 63/2012.(VII.2.) VM rendelet 4.§ (1) bekezdése írja elő, annak mértékét 4.§ (3) 

bekezdése határozza meg. (10 000 Ft.). 

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1996.évi LV. törvény 38.§, 

38/A.§, 39.§, 47.§, 77.§. 

 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2.§, 4.§ (1), 4.§ (3) bekezdései, 1 számú melléklet 13.3.1. 

pont. 

 

Ügytípus megnevezése: Vadászatra jogosultakkal kapcsolatos ügyek  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, Baranya megyében nyilvántartásba vett 

vadászatra jogosultak területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): A vadászatra jogosult, a kérelmét 
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(postai úton a 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. postacímre, vagy személyesen ügyfélfogadási 

időben a Pécs, Lázár Vilmos u. 12. szám alatt nyújthatja be.  

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Szerda: 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Péntek: 

8.00.-12.00.  

 

Jogosultak köre: Vadászjeggyel rendelkező tagokból álló egyesület (a továbbiakban: 

vadásztársaság) a vadásztársaságok érdekképviseleti szerve; a természetvédelmi kezelésért 

felelős központi költségvetési szerv, a mezőgazdasági, erdészeti, vadgazdálkodási oktatást 

folytató középiskola és felsőoktatási intézmény, a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodás 

ágazatba sorolt, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet, erdőbirtokossági 

társulat, feltéve, ha a vadászterület legalább 25%-át mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy 

természetvédelemmel összefüggő gazdasági tevékenység céljából használja. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  Vadászatra jogosult kérelme, igazgatási 

szolgáltatási díj befizetésének igazolása., házi szabályzat, tagnévsor, haszonbérleti szerződés, 

tulajdonosi gyűlést összehívó hirdetmények. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 20 000 Ft.  

 

Ügy rövid leírása: A vadászterület nyilvántartásba vett tulajdonosi képviselője, a földtulajdonosi 

közösségtől kapott felhatalmazás alapján, annak határozatba foglalt döntései szerint megköti a 

vadászati jog haszonbérletére vonatkozó haszonbérleti szerződést, a leendő vadászatra jogosulttal 

(pl.: vadásztársaság). A leendő vadászatra jogosult a vadászterületre vonatkozóan 

vadgazdálkodási üzemtervet készít (20 évre vonatkozóan), majd kérelmezi a vadászati hatóságtól 

vadászatra jogosultként történő nyilvántartásba vételét és a vadgazdálkodási üzemterve 

jóváhagyását. 

A vadászati hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálatát követően nyilvántartásba veszi 

kérelmező vadászatra jogosultat és ezzel egy időben jóváhagyja az adott vadászterület 

vadgazdálkodási üzemtervét. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bekezdése biztosítja.  

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1135 

Budapest, Lehel u. 43-47.) címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályánál - mint első fokú vadászati hatóságnál – 2 

eredeti példányban benyújtott és indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés 

halasztó hatályú, és igazgatási szolgáltatási díj köteles. A fellebbezés benyújtásával egy időben 6 

000 Ft. (hatezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat kell a Pest Megyei Kormányhivatal 

földművelésügyi feladatok 10023002-00302223-00000000 számú számlájára leróni. A megbízási 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

közlemény rovatában, fel kell tüntetni a „ig.szolg.díj. megjelölést, valamint az iktatószámot. A 

fellebbezéshez csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a készpénzfizetés eredeti 

igazolószelvényét 

A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget a 

63/2012.(VII.2.) VM rendelet 4.§ (1) bekezdése írja elő, annak mértékét 4.§ (4) bekezdése 

határozza meg. (6 000 Ft.) 

 

A jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bekezdése biztosítja.  

Kérelemnél a fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget a 

63/2012.(VII.2.) VM rendelet 4.§ (1) bekezdése írja elő, annak mértékét 4.§ (4) bekezdése 

határozza meg. (6 000 Ft.).  

 

GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.évi LV. törvény 15.§-

18.§, 41.§-46,.§, 107.§, 108.§ 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 2/A.§, 14.§, 15/A..§, 28.§ 

 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2.§, 4.§ (1), 4.§ (3), (4) bekezdései, 1 számú melléklet 

13.3.2. pont. 

 

Ügytípus megnevezése: Vadászterületekkel kapcsolatos ügyek  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, Baranya megyében nyilvántartásba vett 

vadászatra jogosultak területe 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): A módosító indítvány, hirdetmény 

kifüggesztése, nyilvántartásba vételi kérelem postai úton a 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. 

postacímre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Pécs, Lázár Vilmos u. 12. szám alatt 

nyújthatja be.  

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Szerda: 8.00.-12.00. 13.00.-16.00., Péntek: 

8.00.-12.00.  

 

Jogosultak köre: Baranya megyében nyilvántartásba vett tulajdonosi képviselők, érintett 

tulajdonosok, tulajdonosi képviseletre vonatkozó meghatalmazással rendelkezők. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok  

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
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Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Módosító indítvány, kérelem, tulajdonosi 

gyűlést összehívó hirdetmények, működési szabályzat, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének 

igazolása. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 20 000 Ft.  

 

Ügy rövid leírása: A vadászterület határának újbóli megállapításakor a vadászati hatóság a 

hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének március 31. napjáig, a 

meglévő vadászterület határokat és a vadgazdálkodási tájegység határait alapul véve, a következő 

vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a 

továbbiakban: ajánlás) tesz közzé. 

Az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra módosító javaslatot nyújthat be a 

hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15. napjáig. Ha a 

vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító 

javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok 

szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát és nyilvántartásba veszi a tulajdonosi 

közösséget. 

Érvényes módosító javaslat esetén a vadászati hatóság a módosító javaslatot benyújtók és a 

tulajdonosi képviselők, az érintett földtulajdonosok részvételével egyeztetést tart. Ezt követően, a 

vadászati hatóság (az egyeztetésen kialakult egyezséget figyelembe véve, azt jóváhagyva) a 

vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a 

vadászterület határát és nyilvántartásba veszi a tulajdonosi közösséget. 

A határozat jogerőre emelkedését követően, a vadászterület földtulajdonosai összehívhatják a 

földtulajdonosok gyűlését, ahol a vadászati jog hasznosításának módjáról, feltételeiről, a 

földtulajdonosi képviselő személyéről, és a földtulajdonosi közösség működési szabályzatáról kell 

döntést hozniuk. Ezt követően a földtulajdonosi közösség megválasztott képviselőjének kérelmére 

a vadászati hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálatát követően nyilvántartásba veszi a 

földtulajdonosi közösség képviselőjét. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bekezdése biztosítja.  

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1135 

Budapest, Lehel u. 43-47.) címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályánál - mint első fokú vadászati hatóságnál – 2 

eredeti példányban benyújtott és indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés 

halasztó hatályú, és igazgatási szolgáltatási díj köteles. A fellebbezés benyújtásával egy időben 6 

000 Ft. (hatezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat kell a Pest Megyei Kormányhivatal 

földművelésügyi feladatok 10023002-00302223-00000000 számú számlájára leróni. A megbízási 

közlemény rovatában, fel kell tüntetni a „ig.szolg.díj. megjelölést, valamint az iktatószámot. A 

fellebbezéshez csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a készpénzfizetés eredeti 

igazolószelvényét 

A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget a 

63/2012.(VII.2.) VM rendelet 4.§ (1) bekezdése írja elő, annak mértékét 4.§ (4) bekezdése 

határozza meg. (6 000 Ft.) 
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GY.I.K.: 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.évi LV. törvény 6.§, 

8.§, 11/A.§, 12. §, 13.§ , 14.§, 19.§, 20.§. 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 2.§, 3.§, 5.§, -12.§ 

 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2.§, 4.§ (1), 4.§ (4) bekezdései, 1 számú melléklet 13.3.2. 

pont. 

 

Ügytípus megnevezése: A mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, 

felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő 

értékesítése. 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Az egész megyére kiterjedő illetékességgel a 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.  

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Az eljárás megindítására kizárólag 

végrehajtó, felszámoló, vagy pénzügyi gondnok megkeresése alapján kerülhet sor.  

 

Jogosultak köre: végrehajtói megkereső, illetve az, aki árverezőként megfelel a mező-és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek. 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: Nincs. 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nincs. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): Hatósági bizonyítvány a tulajdonszerzés 

feltételeinek fennállásáról, nyilatkozat a földforgalmi törvény 13-15. §-ában foglaltakról, az előleg 

és licitdíj utalásának igazolása. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes. 

 

Ügy rövid leírása: Végrehajtási, felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárásban 

mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld értékesítése iránt kell intézkedni, a végrehajtó, a 

felszámoló, vagy a pénzügyi gondnok az értékesítés feltételeinek bekövetkeztétől számított 30 

napon belül az árverés kitűzése, az árverési vagy értékesítési hirdetmény közzététele, továbbá az 

árverés vagy értékesítés lefolytatása érdekében megkeresi a föld fekvése szerint illetékes megyei 

kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró járási hivatalát. A hivatal árverést tűz ki 

a földterület fekvése szerinti járási hivatal hivatalos helyiségében. Eredménytelen árverés esetén 
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ismételt árverést tűz ki, ha az is eredménytelen, akkor sikertelennek nyilvánítja az árverést. A 

sikertelen árverés után az állam - a Nemzetei Földalapkezelő Szervezetet útján - megvásárolja az 

ingatlant.  

 

Ügyintézési határidő: Az árverési hirdetményt a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon 

közzé kell tenni. 

 

Jogorvoslati lehetőség: A jegyzőkönyvben foglalt határozat ellen a jegyzőkönyv kézhezvételétől 

számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: 

Mi a feltétele az árveréseken való részvételnek? 

Hatósági bizonyítvány kikérése az adott földterületre, az előleg és licit díj elutalása a letéti 

számlára, ennek igazolása, kitöltött nyilatkozat, elővásárlás jog gyakorlása esetén ezen iratok 

bemutatása. 

 

Hol kell kikérni a hatósági bizonyítványt? 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Földhivatali Főosztályánál. 

 

Mikor kell a vételár különbözetet elutalni? 

A jegyzőkönyvek záradékolása után, postai utón szólítjuk fel a vételár kifizetésére. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 2013. évi CXXII. törvény a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról, 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, 

felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő 

értékesítésének szabályairól. 

 

 

Ügytípus megnevezése: Halőrökkel/halászati őrökkel kapcsolatos feladatok 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.). 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): Kizárólag személyesen a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztályánál (7633 Pécs, Lázár 

Vilmos u. 12.)  

 

Jogosultak köre: Magánszemélyek.  

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet  

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 

valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról;  
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63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól; 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nébih honlap: 

halgazdálkodás, vizsga tananyag. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum (ok), okmány (ok): Erkölcsi bizonyítvány, az alkalmazásról 

szóló szerződés, megbízás. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 11 000 Ft.  

 

Ügy rövid leírása: A halászati vízterületeken, a halászatra jogosultnak kötelessége a halállományt 

és élőhelyét védeni, megóvni. A védelmet halőrök alkalmazásával biztosítja. A halászati őröknek a 

lakhely szerint illetékes halászati hatóságnál vizsgát és meghatározott szövegű esküt kell tennie. A 

sikeres vizsga letétele után a hatóság esküokmánnyal és szolgálati naplóval látja el a halőrt. A 

hatóság az esküt tett halászati őrökről nyilvántartást vezet.  

 

Ügyintézési határidő: - 

 

Jogorvoslati lehetőség: - 

 

GY.I.K.:  

Milyen díjakat kell befizetni? 

Vizsgadíj, igazolvány, napló, esküokmány, 5000Ft, 3000Ft, 3000Ft, összesen 11000Ft. 

 

Vonatkozó jogszabályok: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;  

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29) 

VM rendelet  

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 

valamint  

egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról;  

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól;  
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AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY  

NÖVÉNY ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLY 

 

Kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos növény- és talajvédelmi feladatok ellátása 

 

Ügytípus leírása: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és 

Talajvédelmi Osztálya végzi a területalapú támogatások feltételeit jelentő talajvédelmi – 

környezetvédelmi - növényvédelmi tárgyú (JFGK 1, 10) előírások betartásának ellenőrzését 

(dokumentációk, helyszíni ellenőrzések).  

 

Jogosultak köre: 

A JFGK  1, 10 - hez tartozó követelmények kapcsán minden  közvetlen  kifizetésben,  illetve az 

EMVA II. tengelyből meghatározott támogatásokban, valamint az egyes  borpiaci támogatásokban  

részesülő, mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók  kerülnek ellenőrzésre.  

 

Milyen iratok szükségesek? 

  A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó helyszíni ellenőrzések végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló eljárásrend és annak mellékletei szerinti iratok 

 

Nyomtatványok: 

Szakrendszerből nyomtatott jegyzőkönyvek és mellékletei  

 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

Nincs költsége. 

 

Hol intézhetem el? 

Az ellenőrzéseket a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Növény-és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelői végzik az ellenőrzési helyszíneken. 

 

Amit még érdemes tudnom 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

  a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen 

támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők 

részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 

247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK  rendelet 

hatályon kívül helyezéséről  szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet;  

  a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált 

igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, 

mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében 

történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK 

tanácsi rendeletnek a kölcsönös  

megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő 

végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1122/2009/EK bizottsági 

rendelet;  
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  a kölcsönös megfeleltetési  szabályok betartását  ellenőrző  szervekről  szóló  322/2007. (XII. 5.) 

Korm. rendelet;  

  a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati  támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;  

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

törvény (a továbbiakban: Ket.);  

  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. 

törvény;  

   

 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról;  

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

  a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a 

jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló  81/2009. (VII. 10.) FVM 

rendelet;  

  az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 

összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról  szóló  94/2015. (XII. 23.) FM rendelet. 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Kanyuk Attila 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: pecs.novenytalaj@baranya.gov.hu 

 

Növényvédőszer-vásárlási, - forgalmazási, illetve - felhasználási engedélyek kiadása 

 

Ügytípus leírása: 

A megfelelő szakképesítés, végzettség megléte esetén a Baranya Megyei Kormányhivatal  Pécsi 

Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály adja ki a növényvédő-szerek 

vásárlásához, felhasználásához, illetve forgalmazásához szükséges engedélyeket, 

igazolványokat.  

 

Jogosultak köre: 

I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre 

jogosult a felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy. 

Felsőfokú növényvédelmi képesítésnek minősül: 

a) egyetemi szintű képzésben, nappali tagozaton okleveles növényorvosi, növényvédelmi 

szakirányon szerzett okleveles agrármérnöki, okleveles agrárkémikus agrármérnöki, okleveles 

környezetgazdálkodási agrármérnöki, okleveles kertészmérnöki, növényorvos MSC képzettség, 

amennyiben a képzés a növényvédelmi tárgyak oktatására legalább 600 tanórát tartalmaz, és 

növényvédelmi szakirányú záróvizsgával jár, 

b) az egyetemi szintű szakirányú továbbképzésben okleveles agrármérnök, okleveles 

kertészmérnök, illetve különbözeti vizsgát tett okleveles biológus, okleveles biomérnök, okleveles 

erdőmérnök és egyéb természettudományi egyetemi végzettségű személy által legalább 24 

konzultáció hetes képzésen szerzett okleveles növényorvosi szakmérnök vagy okleveles 

növényvédelmi szakmérnöki végzettség, amely képesítési követelményei az a) pontnak 

megfelelnek, 
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c) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az a) és b) 

pontban foglalt képesítésekkel egyenértékűnek elfogadott végzettség. 

(3) Felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezőnek kell tekinteni a növényorvosi, 

növényvédelmi szakmérnöki, erdészeti növényvédelmi szakmérnöki, agrárkémikus agrármérnöki, 

növényvédelmi szaküzemmérnöki, növényvédelmi üzemmérnöki, növényvédelmi és talajerő-

gazdálkodási szaküzemmérnöki, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási üzemmérnöki diplomát 

szerzőt, valamint a növényvédelmi szakirányú záróvizsgát tett agrármérnököt, kertészmérnököt, 

továbbá a növényvédelmi témában szerzett egyetemi doktori vagy magasabb fokozattal 

rendelkezőt, amennyiben a rendelet hatálybalépése előtt rendelkezett I. forgalmi kategóriájú 

növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel. 

II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre – a 

(2) bekezdésben foglaltak szerint – jogosult – a felsőfokú növényvédelmi képesítéssel 

rendelkezőkön kívül – aki 

a) növénytermesztő és növényvédelmi technikus; növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi 

technikus; kertész és növényvédelmi technikus, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási technikus 

képesítésű, 

b) növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítéssel, illetve növényvédő szak- és betanított 

munkás képesítéssel rendelkezik, 

c) növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy főiskolai képzés során vizsgát tett, vagy 

d) legalább általános iskolát végzett, 18. életévét betöltötte, és a miniszter által meghatározott 

növényvédelmi alaptanfolyamot követően eredményes vizsgát tett. 

 

Milyen iratok szükségesek? 

Igazolás a növényvédelmi képzés eredményes elvégzéséről vagy 

növényvédő és méregraktár-kezelő, illetve növényvédő szak- és betanított munkás bizonyítvány 

Felsőfokú egyetemi vagy főiskolai képzés során növényvédelmi vizsgát tartalmazó index és 

diploma másolata 

Személyi igazolvány 

Diploma 

 

Nyomtatványok: 

Növényvédőszer-vásárlási, - forgalmazási, illetve - felhasználási engedélyek kiadása iránti adatlap. 

 

Hol intézhetem el? 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály 7634 Pécs, Kodó dűlő 1. szám. 

 

Amit még érdemes tudnom: 

Az engedélyt az azzal való visszaélés esetén a hatóság  visszavonhatja, és visszavonás esetén az 

engedélyt hivatalos közzététel útján hatálytalanítja. Visszaélésnek minősül a növényvédő szer 

forgalmazására, vásárlására, felhasználására, illetve a szolgáltatásra vonatkozó előírások 

megsértése. Engedély visszavonása esetén új engedély a visszavonástól számított két éven belül 

nem adható ki. 

Az engedéllyel rendelkező személynek 5 évenkénti vagy folyamatos, a miniszter által 

meghatározott feltételek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt vennie. A 

továbbképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen való 

részvételről a továbbképzést végző intézmény tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzés 
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óráinak legalább 90%-án részt vett. 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

Törvények  

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

2000. évi LXXXIV. Törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról 

  

Kormányrendeletek  

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól 

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott 

szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről (Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény)  

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

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 

kiszámításának módjáról és mértékéről 

 

Minisztériumi rendeletek  

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és 

szállításáról 

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről  

8/2007. (I. 8.) FVM rendelet az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával 

kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes 

szabályairól 

103/2003. FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok 

kezeléséről 

44/2005. FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről 

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, 

illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint 

ezek hatósági  

177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Kanyuk Attila 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: pecs.novenytalaj@baranya.gov.hu 
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Növényvédő szerek forgalmazásának, felhasználásának ellenőrzése 

 

Ügytípus leírása: 

A növényvédő szerek nagy- és kiskereskedelmi forgalmazásának hatósági ellenőrzése. Ebben az 

egyes kereskedelmi egységeknek a növényvédő szerek forgalmazására vonatkozó feltételei 

kerülnek ellenőrzésre (pl. képzettségek, üzlethelyiség kialakítása, nyilvántartások, egyéb 

dokumentációk, biztonsági előírások), valamint a már forgalomban lévő növényvédő szerek 

csomagolásának, jelöléseinek, lejárati idejének és a hazai forgalomba hozatali engedélyének 

ellenőrzése.  

A felhasználás ellenőrzése kiterjed a növényvédelmi kezelések szabályszerűségére a termőhelyen 

és utólagosan a telephelyen. Az ellenőrzés a következő területeket érinti: 

a dokumentációk (pl. permetezési napló),  

a beszerzés,  

a képzettségek,  

a növényvédőszer szabályszerű felhasználása (dózis, kultúra), 

a növényvédelmi gép műszaki állapota,  

a környezetvédelmi előírások,  

az időjárási feltételek, 

a munkavédelmi előírások, 

az élelmezés-egészségügyi várakozási idő stb. 

 

Jogosultak köre: 

Növényvédő szer forgalmazónak minősül valamennyi, növényvédő szerrel kereskedelmi, illetve 

kereskedelmi szolgáltatási tevékenységet folytató növényvédőszer-gyártó, -formáló, -kiszerelő és -

raktározó, valamint kis- és nagykereskedő. 

 

Milyen iratok szükségesek? 

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletben meghatározott 

nyilvántartások, igazolások, engedélyek.    

 

Nyomtatványok 

Hatósági jegyzőkönyvek 

 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

Nincs költsége 

 

Hol intézhetem el? 

Az ellenőrzéseket a Baranya Megyei Kormányhivatal  Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi 

FőosztályNövény- és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelői végzik az ellenőrzési 

helyszíneken 

 

Amit még érdemes tudnom 

Növényvédő szereket a növényvédő szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének (a 

továbbiakban: engedélyokirat), illetve címkéjének az ember és környezet veszélyeztetését 

megelőző előírásai, valamint a felhasználásra és a növényvédelmi technológiára vonatkozó 

utasításai betartásával lehet felhasználni. 

Növényvédő szer forgalomba hozatala a növényvédő szer készleten tartása eladás céljára, 
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beleértve a növényvédő szer eladásra való felkínálását, vagy ingyenes, vagy ellenérték fejében 

történő átadásának bármely egyéb formáját, valamint a növényvédő szerek eladását, 

forgalmazását vagy átadásának egyéb módját. 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

Törvények  

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

2000. évi LXXXIV. Törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról 

  

Kormányrendeletek  

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól 

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott 

szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről (Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény)  

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

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 

kiszámításának módjáról és mértékéről 

 

Minisztériumi rendeletek  

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és 

szállításáról 

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről  

8/2007. FVM rendelet az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával 

kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes 

szabályairól 

103/2003. FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok 

kezeléséről 

44/2005. FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről 

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, 

illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint 

ezek hatósági ellenőrzéséről 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Kanyuk Attila 

tel.: 06-72/ 552-240 
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e-mail: pecs.novenytalaj@baranya.gov.hu 

 

Növényvédő szerek minőségellenőrzése 

 

Ügytípus leírása: 

A növényvédő szerekből történő időszakos, szúrópróbaszerű mintavételezéssel és a minták 

hatóanyagtartalmának laboratóriumi vizsgálatával történik meg a Magyarországon forgalmazott 

növényvédő szerek minőségének, hatóanyagtartalmának ellenőrzése.  

 

Jogosultak köre: 

Mindenki, aki növényvédő-szert forgalmaz, tárol és használ fel Magyarország területén 

 

Milyen iratok szükségesek? 

Nyomtatványok 

Hatósági mintavételi jegyzőkönyv 

 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

A hatósági eljárás során jogszabályba ütköző cselekmény esetén a jogszabálysértőnek meg kell 

térítenie a hatósági eljárás során felmerülő költségeket (mintavétel, laboratóriumi vizsgálat díját). 

Továbbá a Hivatal növényvédelmi bírságot szab ki. 

 

Hol intézhetem el? 

Az ellenőrzéseket a Baranya Megyei Kormányhivatal  Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi 

FőosztályNövény- és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelői végzik az ellenőrzési 

helyszíneken. 

 

Amit még érdemes tudnom 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

Törvények  

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

2000. évi LXXXIV. Törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról 

  

Kormányrendeletek  

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól 

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott 

szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről (Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény)  

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

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 

kiszámításának módjáról és mértékéről 

 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

Minisztériumi rendeletek  

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és 

szállításáról 

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről  

8/2007. FVM rendelet az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával 

kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes 

szabályairól 

103/2003. FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok 

kezeléséről 

44/2005. FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről 

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, 

illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint 

ezek hatósági ellenőrzéséről 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Kanyuk Attila 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: pecs.novenytalaj@baranya.gov.hu 

 

Növényvédőszer-maradék vizsgálatok 

 

Ügytípus leírása: 

A mezőgazdaságban előállított növényi termékekből történő mintavételi terv alapján, valamint 

szúrópróbaszerű mintavételezéssel és a minták laboratóriumi vizsgálatával történik a kereskedelmi 

forgalomba került, azaz fogyasztásra szánt növényi termékek növényvédő szer tartalmának 

meghatározása.  

Jogosultak köre: 

Mindenki, aki növényi terméket saját szükségletein felül előállít, forgalmaz. 

 

Milyen iratok szükségesek? 

Saját előállítású terméknél permetezési napló. Forgalmazásnál amennyiben nem saját előállítás 

származást igazoló irat (számla, szállítólevél, felvásárlási jegy). 

 

Nyomtatványok 

Hatósági mintavételi jegyzőkönyv 

Permetezési napló 

 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

A hatósági eljárás során jogszabályba ütköző cselekmény esetén a jogszabálysértőnek meg kell 

térítenie a hatósági eljárás során felmerül költségeket (mintavétel, laboratóriumi vizsgálat díját). 
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Továbbá az osztály növényvédelmi bírságot szab ki. 

 

Hol intézhetem el? 

Az ellenőrzéseket a Baranya Megyei Kormányhivatal  Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelői végzik a helyszíneken. 

 

Amit még érdemes tudnom 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

Törvények  

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

2000. évi LXXXIV. Törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról 

  

Kormányrendeletek  

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól 

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott 

szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről (Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény)  

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

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 

kiszámításának módjáról és mértékéről 

 

Minisztériumi rendeletek  

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és 

szállításáról 

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről  

8/2007. FVM rendelet az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával 

kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes 

szabályairól 

103/2003. FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok 

kezeléséről 

44/2005. FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről 

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, 

illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint 

ezek hatósági ellenőrzéséről 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról 
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Ügyintézők elérhetőségei: 

Kanyuk Attila 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: pecs.novenytalaj@baranya.gov.hu 

 

Szakhatósági állásfoglalás kiadása növényvédőszer-raktározási, - kereskedelmi 

tevékenységhez 

 

Ügytípus leírása: 

A fenti tevékenységek megkezdése (pl. új kereskedelmi egység vagy növényvédőszer-raktár 

létesítése esetén) vagy megváltozása esetén helyszíni szemle során történik a szükséges 

jogszabályi feltételek ellenőrzése.  

 

Jogosultak köre:  

Növényvédő szer forgalmazónak minősül valamennyi, növényvédő szerrel kereskedelmi, illetve 

kereskedelmi szolgáltatási tevékenységet folytató növényvédőszer-gyártó, -formáló, -kiszerelő és -

raktározó, valamint kis- és nagykereskedő. 

 

Milyen iratok szükségesek? 

a) csatolnia kell a forgalmazni kívánt növényvédő szer forgalmazási kategóriájának megfelelő 

szakképesítéssel rendelkező felelős személy növényvédelmi képesítésének másolatát; megbízás, 

illetve munkaviszony esetén az erre vonatkozó szerződés másolatát is, 

b) meg kell adnia a hatályos engedély sorszámát, továbbá növényvédő szer nagykereskedelmi 

forgalmazása esetén a kamarai érvényes regisztrációs számát. 

 

Nyomtatványok 

Hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv 

 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

Nincs költsége 

 

Hol intézhetem el? 

Az ellenőrzéseket a Baranya Megyei Kormányhivatal  Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelői végzik az ellenőrzési helyszíneken 

 

Amit még érdemes tudnom 

Kapcsolódó jogszabályok: 

Törvények  

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

2000. évi LXXXIV. Törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról 

  

Kormányrendeletek  

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 
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221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól 

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott 

szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről (Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény)  

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

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 

kiszámításának módjáról és mértékéről 

 

Minisztériumi rendeletek  

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és 

szállításáról 

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről  

8/2007. FVM rendelet az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával 

kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes 

szabályairól 

103/2003. FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok 

kezeléséről 

44/2005. FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről 

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, 

illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint 

ezek hatósági ellenőrzéséről 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Kanyuk Attila 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: pecs.novenytalaj@baranya.gov.hu 

 

Friss zöldség-gyümölcs export-import szállítmányok ellenőrzése 

 

Ügytípus leírása: 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és 

Talajvédelmi osztálya végzi a kereskedők megrendelésre történő zöldség-gyümölcs 

minőségvizsgálatát, amelynek célja, hogy a forgalmazott termékek az európai uniós zöldség-

gyümölcs minőségi szabványoknak megfelelően kerüljenek a nemzetközi forgalomba. 

 

Jogosultak köre: 

Magyarországon előállított, a kereskedelmi mennyiségben forgalomba hozott, illetve a kiszállításra 

vagy beszállításra szánt zöldségre és gyümölcsre (beleértve a banánt is), valamint az ezek 

termelésével, forgalmazásával, exportjával és importjával foglalkozó, vagy bármely egyéb módon 
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kezelő természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságokra vonatkozik 

 

Milyen iratok szükségesek? 

Import esetén: Európai Bizottság által elismert harmadik ország ellenőrző szerve által kibocsátott, 

az ellenőr által ellenőrzött és nyilvántartási számmal ellátott érvényes vizsgálati bizonyítvány 

megléte. Export esetén az 543/2011/EU rendelete (2011.június 7.) rendelet mellékletében felsorolt 

friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldségekre vonatkozó előírásoknak megfelelő jelölés-

címkézés. 

 

Nyomtatványok 

Vizsgálati igénybejelentő nyomtatvány 

Zöldség- Gyümölcs Minőségellenőrzési Vizsgálati Bizonyítvány 

Feldolgozási Bizonyítvány 

 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (díjtétel rendelet alapján) 

 

Hol intézhetem el? 

Bejelentés alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Növény-és Talajvédelmi osztálya végzi a berakási helyszínen és a határállomásokon. 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

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

törvény (Ket.), 

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről 

A Bizottság  543/2011/EU  rendelete  (2011.június 7.) 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról, 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 

kiszámításának módjáról és mértékéről. 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Kanyuk Attila 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: pecs.novenytalaj@baranya.gov.hu 

Növényútlevél kiadása 

Ügytípus leírása: 

Növényútlevelet kell kiállítani annak igazolására, hogy a növény, növényi termék előállítása, 

feldolgozása, forgalmazása és tárolása során a növény-egészségügyi követelményeket, illetve a 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5 számú melléklet szerinti különleges előírásokra vonatkozó 

rendelkezéseket a nyilvántartásba vett termelők betartották 

A növényútlevél köteles növények és növényi termékek kötelező kísérő okmányának kiállítása a 
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növény-egészségügyi vizsgálatok alapján történik.  

További feladat a már korábban kiadott növényútlevelek meglétének, alkalmazásának, 

megfelelőségének hatósági ellenőrzése. 

 

Jogosultak köre: 

A 7/2001. (I. 17.) FVM 6. számú melléklet A. részében felsorolt vizsgálatköteles áru esetében 

növényútlevelet kell kiadni, ha az 5/B. § (1) bekezdésében meghatározott, és a 34. §, valamint a 

35. § (2) bekezdése szerint végrehajtott ellenőrzések alapján a növény-egészségügyi feltételek 

teljesülnek. 

A növények, növényi termékek és egyéb anyagok vásárlói – mint a növénytermesztéssel 

hivatásszerűen foglalkozó végfelhasználók – kötelesek a növényútleveleket legalább egy évig 

megőrizni és hivatkozási számaikat nyilvántartásukban feltüntetni. 

 

Milyen iratok szükségesek? 

Nyomtatványok 

A növényútlevél hatósági címkéből és a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 17. számú mellékletben 

meghatározott adatokat tartalmazó kísérő okmányból áll. A hatósági címkét csak egyszer lehet 

felhasználni, és megfelelő anyagból kell készíteni. A hatósági öntapadós címkék használata 

engedélyhez kötött. A kísérő okmány bármely olyan okmány lehet, amelyet általában kereskedelmi 

célra használnak. A kísérő okmányra akkor nincs szükség, ha a 17. számú mellékletben 

meghatározott valamennyi adat a hatósági címkén szerepel. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat nyomtatott formában, az Európai Unió legalább egyik 

hivatalos nyelvén kell feltüntetni. Az elültetésre szánt a burgonya vetőgumóhoz kiadott 

növényútlevél esetében ez a külön jogszabályban előírt hatósági címke. A burgonya vetőgumónak 

a védett zónába történő beszállításra és a szállításra vonatkozó rendelkezéseknek való 

megfelelését a címkén, vagy bármely más kereskedelmi dokumentumon fel kell tüntetni. 

(3) Amikor a növényútlevél a hatósági címkéből és a kísérő okmányból áll, akkor 

a) a növényútlevél hatósági címke részének legalább a 17. számú melléklet 1–5. pontjában 

felsorolt adatokat, 

b) a növényútlevél kísérő okmány részének legalább a 17. számú melléklet 1–10. pontjában 

felsorolt adatokat 

kell tartalmaznia. 

 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alapján. 

 

Hol intézhetem el? 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály 7634 Pécs, Kodó dűlő 1. szám. 

 

Amit még érdemes tudnom 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

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

törvény (Ket.), 

A parlagfű elleni védekezés fő szabályai az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvényben kerültek lefektetésre (a továbbiakban: Tv.), 
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a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.. törvény (továbbiakban Tfvt.), 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról, 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet, 

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet, 

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet. 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Kanyuk Attila 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: pecs.novenytalaj@baranya.gov.hu 

 

Növényi termékek export- import-tranzit forgalmában a vizsgálatköteles áruk növény-

egészségügyi ellenőrzése 

 

Ügytípus leírása:  

A növény-egészségügyi ellenőrzéseket a Tanács 1984. április 10-i 1262/84/EGK rendeletével 

jóváhagyott, a határokon történő áruellenőrzések összehangolásáról szóló nemzetközi egyezmény 

rendelkezéseinek, különösen annak 4. mellékletének megfelelően kell végezni. 

A vizsgálatköteles árukat szállításuk és fuvarozásuk esetén – amennyiben a 7/2001. (I. 17.) FVM 

rendelet másképp nem rendelkezik – növény-egészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni. 

Előzetes megrendelés alapján vizsgálni kell a vizsgálatköteles növényi termékek növény-

egészségügyi megfelelőségét, és ennek alapján növény-egészségügyi bizonyítvány adható ki 

 

Jogosultak köre: 

Magyarországon előállított, a kereskedelmi mennyiségben forgalomba hozott, illetve a kiszállításra 

vagy beszállításra szánt vizsgálatköteles termékek, valamint az ezek termelésével, 

forgalmazásával, exportjával és importjával foglalkozó, vagy bármely egyéb módon kezelő 

természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságokra vonatkozik 

A küldemény vizsgálatát behozatali és átmenő forgalomban a határátkelőhelyen a növény-

egészségügyi határállomástól, kiviteli forgalomban az feladás helye szerint illetékes – területi 

szervétől (A Baranya Megyei Kormányhivatal  Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály 7634 Pécs, Kodó dűlő 1. szám) kell kérni. 

 Behozatali és átmenő forgalomban a határátkelőhelyen 

a) vasúti, közúti, vízi és légi szállítmánynál a szállító, fuvarozó szállítmányozó, illetve annak 

megbízottja, 

b) postaforgalomban a nemzetközi postahivatal, 

c) utasforgalomban az utas 

köteles a vizsgálatra bejelentést tenni. 

 

Milyen iratok szükségesek? 

Nyomtatványok 
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Import esetén: Európai Bizottság által elismert harmadik ország ellenőrző szerve által kibocsátott, 

növényvédelmi hatósági érvényes bizonyítvány megléte 

Export bizonyítvány 

 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alapján 

 

Hol intézhetem el? 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály 7634 Pécs, Kodó dűlő 1. szám. 

 

Amit még érdemes tudnom 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

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

törvény (Ket.), 

A parlagfű elleni védekezés fő szabályai az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvényben kerültek lefektetésre (a továbbiakban: Tv.),  

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alpján 

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.. törvény (továbbiakban Tfvt.), 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról, 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet, 

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet, 

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet. 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Kanyuk Attila 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: pecs.novenytalaj@baranya.gov.hu 

 

Szaporítóanyag előállítás növény-egészségügyi ellenőrzése 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A szaporító anyag előállítás/belföldi forgalmazás engedélyköteles tevékenység. A hatósági 

ellenőrzés a termelő bejelentése alapján (bejelentési határidő: minden év február 28.) történik. 

 

Jogosultak köre: 

Magyarországon előállított, kereskedelmi mennyiségben forgalomba hozott szaporító anyag 

termelésével, forgalmazásával, (faiskolák;- csemetekertek;- árudák- lerakatok)  foglalkozó 

természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságokra vonatkozik. 

 

mailto:pecs.novenytalaj@baranya.gov.hu
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Szükséges iratok: 

Bejelentési űrlap;- Bejelentési űrlap növény-egészségügyi vizsgálathoz,- bejelentéshez 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapja 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alapján 

 

Hol intézhetem el? 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály 7634 Pécs, Kodó dűlő 1. szám. 

 

Amit még érdemes tudni: 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 7/2001. (I.17.) FVM 

rendelet 

 

Külön engedéllyel történő behozatal_új 

Ügytípus rövid leírása: 

Kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka (a továbbiakban: 

kutatás) céljára a 7/2001 FVM rendelet 1-6. számú mellékleteiben meghatározott tilalmazott 

károsítónak, vizsgálatköteles árunak, továbbá egyéb, Magyarországon nem honos életképes 

növényi károsító bármely fejlődési alakjának, tenyészetének Magyarországra való behozatalát 

vagy belföldi szállítását, fuvarozását, illetve felhasználását kérelemre, a  Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

engedélyezheti, amennyiben a 8. számú mellékletben meghatározott általános feltételek 

fennállnak. 

 

Jogosultak köre: 

Kutatóintézetek, nemesítő intézetek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, 

amennyiben a jogszabályban előírt személyi és tárgyi (karantén laboratórium,- üvegház stb.) 

feltételek a zárlati intézkedések végrehajtására alkalmasak. 

 

Szükséges iratok: 

A 7/2001 FVM rendelet 16.§ (2) bekezdésben leírt adattartalmú kérelem benyújtása 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alapján 

 

Hol intézhetem el? 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 
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Talajvédelmi Osztály 7634 Pécs, Kodó dűlő 1. szám. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 7/2001. (I.17.) FVM 

rendelet 

 

Talajvédelmi hatóság engedélyezési tevékenysége – hígtrágya termőföldön történő 

hasznosítása 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A hígtrágya termőföldön történő hasznosításának (az állattartás során keletkező egyéb 

szervestrágya kivételével) igazolás kiadása. 

 

Jogosultak köre: 

Termőföld tulajdonosa, használója, a hígtrágya birtokosa, valamint az általuk megbízott 

természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap, földhasználó írásbeli hozzájáruló 

nyilatkozata (amennyiben nem a földhasználó a kérelmező). 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

igazolást bejelentő minta 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Eljárási költségek: nincs 

Nitrátérzékeny terület érintettsége esetén az igazolás határozatot szakhatóságként a területileg 

illetékes vízvédelmi hatóságot (Katasztrófavédelmi Igazgatóságot) megkell küldeni.  

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

21 nap + szakhatóság 30 nap 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
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ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

A nitrátérzékeny területek a 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet (a nitrátérzékeny területeknek a MePAR 

szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről) mellékletében a blokkazonosítók ABC rendjében, a 

nitrátérzékeny területek által érintett települések szerinti bontásban vannak felsorolva.  

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről, 

59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről) 

43/2007. (VI.1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén 

történő közzétételéről 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság engedélyezési tevékenységei 

– mezőgazdasági célú tereprendezés 

– talajvédelmi műszaki beavatkozás, létesítmény megvalósítása (amennyiben az 

engedélyezés nem tartozik más hatóság hatáskörébe) 

 
Ügytípus rövid leírása: 

A mezőgazdasági célú tereprendezés körébe tartoznak mindazon – nem termesztéstechnológiai – 

földmunkák és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő beavatkozások (humuszos termőréteg védelme, 

talajjavítás, erózió elleni védelem stb.), amelyek a tervezett mezőgazdasági célú földhasználat 

megvalósításához szükségesek és a termeszteni kívánt kultúrák igényét kielégítő, tartós felszíni 

formák kialakításával hozzájárulnak a talaj termékenységének megóvásához és optimális 

feltételeket teremtenek a korszerű termesztéstechnológia gazdaságos alkalmazásához. 

A mezőgazdasági célú tereprendezések esetében alapvető irányelv, hogy – kivételes esetektől 

eltekintve – földtömeg egyenleggel (azaz jelentős földhiány vagy földtöbblet nélkül) megoldhatók 

legyenek. 

A Tfvt. 49. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a 36. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 

talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósítását – amennyiben az 

mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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engedélyezés nem tartozik más hatóság hatáskörébe – a talajvédelmi hatóság engedélyezi. 

 

Jogosultak köre: 

Termőföld tulajdonosa, vagy használója, valamint az általuk megbízott természetes és jogi 

személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv, humuszgazdálkodási terv, kiviteli (műszaki) tervdokumentáció, tulajdoni lap 

másolat, földhasználati lap, földhasználó és földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a kérelmező). 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Nincs 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet (a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól) 1. melléklet 12.1.2. és 12.1.3. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási 

díj 73.000,- Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és talajvédelmi Osztály 

10024003-00304304-00000000 számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését 

– a kérelem benyújtásával egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni 

kell a hatóság felé.  

 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.9.3. pontja szerint „a 12.1.1.-12.1.8. alpontokban 

meghatározott tevékenységek ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző 

vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése” esetén az igazgatási szolgáltatási díj „az 

engedélyre megállapított díj 50 %-a”. 

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

21 nap 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
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törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság engedélyezési tevékenysége – nem mezőgazdasági eredetű, nem 

veszélyes hulladék mezőgazdasági hasznosítása 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék (Pl.: biogáz üzemi fermentlé, szeszfőzdei 

cefremaradék) mezőgazdasági hasznosításának engedélyezése. 

 

Jogosultak köre: 

Termőföld tulajdonosa, használója, a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék 

birtokosa, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaság. 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap, földhasználó és földtulajdonos írásbeli 

hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a kérelmező). 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

nincs 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.8. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj 

60.000,- Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és talajvédelmi Osztály 

10024003-00304304-00000000 

számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.  

A 383/2016 (XII.2) alapján szakhatóságként be kell vonni az eljárásba a területileg illetékes 

vízvédelmi hatóságot (Katasztrófavédelmi Igazgatóságot) és a népegészségügyi hatóságot 

(Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét).  

A vízvédelmi hatóság igazgatási szolgáltatási díja – a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 4. § (1) 

bekezdése és 2. számú melléklet 18. pontja értelmében – 14.000,- Ft (számlaszám: 10024003-

mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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00283676-00000000).  

Az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet a talajvédelmi hatóság engedélyezési eljárása során 

szakhatóságként közreműködő népegészségügyi hatóság részére nem állapít meg díjat.  

A 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 66. §(1) értelmében a szennyvíz és szennyvíziszap 

mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési eljárása során szakkérdésként kell vizsgálni a 

tevékenységnek a környezet és a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi 

követelményeknek való megfelelését (Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály). A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata 

során fizetendő eljárási költség – a 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet 2. § és 1. számú melléklet 3.1. 

pontja alapján – 14.000,- Ft (számlaszám: 10024003-00335649-00000000). 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.9.3. pontja szerint „a 12.1.1.-12.1.8. alpontokban 

meghatározott tevékenységek ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző 

vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése” esetén az igazgatási szolgáltatási díj „az 

engedélyre megállapított díj 50 %-a”. 

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

21 nap + szakhatóság 15 és 30 nap (+ szakkérdésben nyilatkozó hatóság 14 nap) 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről, 

59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről) 

50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól, 

43/2007. (VI.1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
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történő közzétételéről 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság engedélyezési tevékenysége – szennyvíz, szennyvíziszap és 

szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági hasznosítása 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A kommunális szennyvizek, kezelt iszapok, valamint a szennyvíziszap komposztok termőföldön 

történő szakszerű felhasználásának engedélyezése. 

 

Jogosultak köre: 

Termőföld tulajdonosa, használója, a szennyvíztisztító mű, szennyvízkezelő berendezés, a 

komposztálótelep üzemeltetője, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személy, illetve 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap, földhasználó és földtulajdonos írásbeli 

hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a kérelmező) 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

nincs 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.5. pontja (szennyvíz, szennyvíziszap) és 12.1.6. 

pontja (szennyvíziszap komposzt) alapján az igazgatási szolgáltatási díj 144.000,- illetve 110.000,- 

Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Baranya Megyei Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és talajvédelmi Osztály 10024003-00304304-

00000000 

 számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.  

A 383/2016 (XII.2) alapján szakhatóságként be kell vonni az eljárásba a területileg illetékes 

vízvédelmi hatóságot (Katasztrófavédelmi Igazgatóságot) és a népegészségügyi hatóságot 

(Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét).  

A vízvédelmi hatóság igazgatási szolgáltatási díja – a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 4. § (1) 

bekezdése és 2. számú melléklet 18. pontja értelmében – 14.000,- Ft (számlaszám: 10024003-

00283559-00000000).  

Az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet a talajvédelmi hatóság engedélyezési eljárása során 

szakhatóságként közreműködő népegészségügyi hatóság részére nem állapít meg díjat.  

A  383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet értelmében a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági 

felhasználásának engedélyezési eljárása során szakkérdésként kell vizsgálni a tevékenységnek a 

mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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környezet és a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való 

megfelelését (Baranya Megyei Kormányhivatal  Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály). A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata során fizetendő 

eljárási költség – a 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet 2. § és 1. számú melléklet 3.1. pontja alapján 

– 14.000,- Ft (számlaszám: 10024003-00335649-00000000). 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.9.3. pontja szerint „a 12.1.1.-12.1.8. alpontokban 

meghatározott tevékenységek ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző 

vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése” esetén az igazgatási szolgáltatási díj „az 

engedélyre megállapított díj 50 %-a”. 

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

21 nap + szakhatóság 15 és 30 nap (+ szakkérdésben nyilatkozó hatóság 14 nap) 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII. 30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről, 

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről) 

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól, 

43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén 

történő közzétételéről 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
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e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság engedélyezési tevékenysége – talajjavítás 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A kedvezőtlen tulajdonságú [savanyú kémhatású, homok (alacsony szervesanyag tartalmú), 

szikes] termőföldek talajának javítása 

 

Jogosultak köre: 

Termőföld tulajdonosa, vagy használója, valamint az általuk megbízott természetes és jogi 

személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap, földhasználó írásbeli hozzájáruló 

nyilatkozata (amennyiben nem a földhasználó a kérelmező) 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Nincs 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.1. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj 

26.000,- Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és talajvédelmi Osztály 

10024003-00304304-00000000 

 számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.  

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

21 nap 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
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2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság közreműködése, szakkérdés vizsgálata – bányászati hatósági 

eljárások 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, 

valamint ezen létesítmények építésének, fennmaradásának, átalakításának, engedélyezési 

eljárásában – ha a tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg – (a termőföld minőségi 

védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésben) a talajvédelmi 

hatóság szakkérdésben nyilatkozó hatóságként részt vesz az engedélyezési eljárásban. 

Ha a tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg – a termőföld minőségi védelme 

követelményeinek a kérdésében – a bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása 

(módosítása), bányabezárás, tájrendezés végrehajtása elfogadása; feltárásra és kitermelésre 

készített műszaki üzemterv jóváhagyása, módosítása, szüneteltetési műszaki üzemi terv 

jóváhagyása, széndioxid geológiai tárolásának engedélyezése, széndioxid tárolóhely bezárására 

irányuló eljárás eljárásokban a talajvédelmi hatóság szakkérdésben nyilatkozó hatóságként részt 

vesz az engedélyezési eljárásban. 

 

Jogosultak köre: 

A területileg illetékes bányászati hatóság (Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztály). 

 

Szükséges iratok: 

Kitermelési/feltárási műszaki üzemi terv, tájrendezési/bányabezárási terv, bányászati 

létesítmények terve, humuszgazdálkodási terv, talajvédelmi terv. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Nincs 

 

Eljárási költségek: 

nincs 

 

Hol intézhetem el: 

mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

A szakkérdés vizsgálatára meghatározott utasítás szerint. 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról), 

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet (a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról),  

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság közreműködése, szakkérdés vizsgálata – ingatlanügyi hatósági 

eljárások 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban, termőföld 

időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban, a művelés alól kivett 

terület újrahasznosítására készített terv jóváhagyásában, valamint az engedély nélküli más célú 

hasznosítás esetén a más célú továbbhasznosítás engedélyezési eljárásában – a 384/2016. 

(XII.2.) Korm. rendelet 18. § (1)  1. számú melléklet „A” táblázat, „a termőföld minőségi védelme 

követelményeinek való megfelelés” tárgyában – a talajvédelmi hatóság szakkérdésben nyilatkozó 

hatóságként részt vesz az engedélyezési eljárásban.  

 

Jogosultak köre: 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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A területileg illetékes Megyei Kormányhivatal  Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv (400 m2 feletti termőföld / terület érintettsége esetén) 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Nincs 

 

Eljárási költségek: 

nincs 

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

A szakkérdés vizsgálatára meghatározott utasítás szerint. 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

384/2016 (XII.2) Kormány Rendelet egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság közreműködése, szakkérdés vizsgálata – közlekedési hatósági 

engedélyezési eljárások 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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Ügytípus rövid leírása: 

Az utak engedélyezési eljárásában – ha az eljárás termőföldön megvalósuló út vagy tevékenység 

engedélyezésére irányul – a 382/2016 (XII.2) Kormány Rendelet „a termőföld minőségi védelme” 

tárgyában – a talajvédelmi hatóság szakkérdésben nyilatkozó hatóságként részt vesz az 

engedélyezési eljárásban.  

 

Jogosultak köre: 

A területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és 

Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv (400 m2 feletti termőföld érintettsége esetén), humuszgazdálkodási terv, 

engedélyezési (műszaki) tervdokumentáció 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Nincs 

 

Eljárási költségek: 

nincs 

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

A szakkérdés vizsgálatára meghatározott utasítás szerint. 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

382/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről. 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
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Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság közreműködése, szakkérdés vizsgálata – kulturális örökségvédelmi 

engedélyezési eljárás 

 
Ügytípus rövid leírása: 

A termőföldön megvalósuló régészeti feltárás esetén, a hatóság a járási hivatal termőföldön 

megvalósuló régészeti feltárás engedélyezésére irányuló eljárásában – ha az érintett 

tevékenységgel összefüggésben a talajvédelmi hatóság más eljárásban döntést nem hozott vagy 

állásfoglalást nem adott – vizsgálja, hogy a kérelem szerinti tevékenység a termőföld minőségi 

védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel-e. 

 

Jogosultak köre: 

A Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, mint Baranya 

Megye teljes területén illetékes hatóság 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv, feltárási engedély iránti kérelem másolata 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Nincs 

 

Eljárási költségek: 

Nincs 

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

A szakkérdés vizsgálatára meghatározott utasítás szerint. 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
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Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság közreműködése, szakkérdés vizsgálata  – mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatósági eljárások 

 
Ügytípus rövid leírása: 

A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban – termőföldön megvalósuló 

építmény vagy tevékenység esetében, az elvi építési és a bontási, valamint az előmunkálati jog és 

az üzemeltetési engedélyezési eljárás kivételével – a talajvédelmi hatóság „a termőföld minőségi 

védelme” szakkérdésben nyilatkozik [382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.1a. 

pontja]. 

 

Jogosultak köre: 

A területileg illetékes villamosenergia-ipari építésügyi hatóság (Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Osztály). 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv [400 m2-nél nagyobb termőföld igénybevétele beruházáshoz, 1.000 m2-nél 

nagyobb termőföld igénybevétele talajfelszín megbontásával járó tevékenységhez, illetve a 

talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítményhez], 

humuszgazdálkodási terv, engedélyezési tervdokumentáció. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Nincs 

 

Eljárási költségek: 

nincs 

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

A szakkérdés vizsgálatára meghatározott utasítás szerint. 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról) 

 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság szakhatósági tevékenysége, illetve közreműködése szakkérdés 

vizsgálatában – építésügyi hatósági eljárások 

 
Ügytípus rövid leírása: 

Az építésügyi hatósági eljárásokban – ha az új épület, ill. a meglévő épület terepszint alatti vagy 

terepszintet is érintő bővítése termőföldön valósul meg – a termőföld minőségi védelmére 

vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása tárgyában, az építési, összevont építési, 

az engedély hatályának meghosszabbítási, fennmaradási engedélyezési eljárások során: 

a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság 

hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködik, 

a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (5) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság 

engedélyezési eljárásában az eljáró hatóság által vizsgált szakkérdésben nyilatkozik 

a talajvédelmi hatóság. 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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Jogosultak köre: 

A területileg illetékes, járásszékhely települési önkormányzat jegyzője, vagy az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatal 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv (400 m2-nél nagyobb termőföld igénybevétele esetén), humuszgazdálkodási terv, 

engedélyezési tervdokumentáció 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

nincs 

 

Eljárási költségek: 

A talajvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása esetén, a 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. 

melléklet 12.3.1.- 12.3.3. pontjai alapján (építési engedélyezési eljárás 400 m2 felett igénybevett 

termőföld esetén, ill. összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás és építésügyi 

fennmaradási engedélyezési eljárás során) az igazgatási szolgáltatási díj 50.000,- Ft, amelyet az 

eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és talajvédelmi Osztály 10024003-00304304-00000000 

számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.  

Szakkérdésben tett nyilatkozat esetén nincs igazgatási szolgáltatási díj. 

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

15 nap, vagy a szakkérdés vizsgálatára meghatározott utasítás szerint 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
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312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról), 

343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről) 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság szakhatósági tevékenysége – gyümölcstelepítési engedélyezési 

eljárás 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A 3.000 m2-nél nagyobb területen gyümölcsfaültetvény, valamint az 1.000 m2-nél nagyobb 

területen bogyósgyümölcs-ültetvény (árutermő gyümölcsös)  [a 2007. évi CXXIX. törvény 59. § (2) 

bekezdése vonatkozik. Az elsőfokú talajvédelmi hatóság és a felettes szerv hatáskörét a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet 52. §. (1), a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 32. 

§ (1) állapítja meg. A 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján az 

ültetvénytelepítés engedélyezése során a talajvédelmi hatóság eljárásához a 90/2008. (VII.18.) 

FVM rendelet szerinti talajvédelmi terv szükséges.  

Jogosultak köre: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Az ültetvénytelepítés engedélyezésének kérelmezésére szolgáló űrlap és tájékoztató letölthető a 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/aktualitasok/gyumolcs_arutermo

_ultetveny_engedelyezes.html oldalról. 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.14. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj 

28.000,- Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és talajvédelmi Osztály 

10024003-00304304-00000000 

számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.  

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/aktualitasok/gyumolcs_arutermo_ultetveny_engedelyezes.html
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/aktualitasok/gyumolcs_arutermo_ultetveny_engedelyezes.html
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Ügyintézési idő: 

15 nap 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság szakhatósági tevékenysége – hírközlési engedélyezési eljárás 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A 400 m2 vagy 500 fm feletti termőföld igénybevételével megvalósuló elektronikus hírközlési 

építmény (elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb 

műtárgyakkal kapcsolatos) engedélyezési eljárásban a 362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 1. § és 

1. számú melléklet 5b. pontja alapján – az elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési 

eljárás kivételével – a talajvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt. 

 

Jogosultak köre: 

A Ket. alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megkeresésére vesz részt az eljárásban a 

talajvédelemi hatóság. 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv, humuszgazdálkodási terv, engedélyezési (műszaki) tervdokumentáció 

 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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Nyomtatványok elérhetősége: 

nincs 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.5.1.1. és 12.5.1.2. pontjai alapján az igazgatási 

szolgáltatási díj – az igénybevett termőföldtől függően (≤ 400 m2 vagy 500 fm, illetve > 400 m2 

vagy 500 fm) – 25.000,- illetve 50.000,- Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell 

megfizetni a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és 

talajvédelmi Osztály 10024003-00304304-00000000  számú számlájára. A jogszabály előírása 

szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas 

dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.  

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

15 nap 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

Amennyiben az eljárás 400 m2-nél vagy 500 fm-nél nagyobb termőföldet érint, úgy talajvédelmi 

tervet kell készíttetni. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet (a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő 

szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és 

módosításáról) 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
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tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

 

Talajvédelmi hatóság szakhatósági tevékenysége, illetve közreműködése szakkérdés 

vizsgálatában – környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban – 

gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten 

megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul – a termőföldre gyakorolt 

hatások vizsgálata tárgyában a talajvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt az eljárásban. 

Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban – ha az 

eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve 

tevékenység engedélyezésére irányul – a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata tárgyában a 

talajvédelmi hatóság szakkérdésben nyilatkozó hatóságként vesz részt az eljárásban.  

Egyes környezetvédelmi eljárásokban, a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet 

szerint [a tényfeltárásra kötelezésre, a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási 

záródokumentáció elbírálására, az „(E) egyedi szennyezettségi határérték” megállapítására, a 

szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a 

beavatkozási terv elfogadására, a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására, a 

beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére, a 

beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére, a kármentesítési monitoring 

elrendelésére, a kármentesítés befejezésére, a kármentesítési monitoring záródokumentáció 

elbírálására irányuló döntése meghozatala iránti eljárás során] – termőföldön vagy termőfölddel 

szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén – vizsgálja, hogy a tevékenység 

megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti 

talajvédelmi kötelezettségeknek, amelyről szakkérdésben nyilatkozó hatóságként részt vesz az 

eljárásban a talajvédelmi hatóság. 

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés 

szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv és záródokumentáció elfogadására, 

valamint a természetben okozott károsodással kapcsolatos beavatkozás elvégzésének 

szükségessége megállapítására, a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítésére és 

benyújtására való kötelezésre irányuló, a beavatkozási munkálatok ellenőrzésével kapcsolatos, a 

beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a 

beavatkozásnak a záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési 

monitoringról és a kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatalára irányuló eljárásban – 

a kár naturáliákban meghatározható mértékének, a szennyező anyagok termőföldre gyakorolt 

hatásának, a kár helyreállítására alkalmas talajvédelmi beavatkozásoknak a meghatározása 

kérdésében – a talajvédelmi hatóság szakkérdésben nyilatkozó hatóságként vesz részt az 

eljárásban. 

 

Jogosultak köre: 

A területileg illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya. 

 

mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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Szükséges iratok: 

Előzetes, vagy teljes körű környezeti hatástanulmány, beavatkozási záró dokumentáció, stb. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

nincs 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.9. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj 

50.000,- Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és talajvédelmi Osztály 

10024003-00304304-00000000 

 számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.  

Szakkérdésben tett nyilatkozat esetén nincs igazgatási szolgáltatási díj. 

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

15 nap, vagy a szakkérdés vizsgálatára meghatározott utasítás szerint 

 

Amit még érdemes tudnom: 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatóság szakhatósági tevékenysége – vízjogi engedélyezési eljárás 

 

Ügytípus rövid leírása: 

mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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A vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási 

engedélyezési eljárásában, ha a tevékenység a termőföldre hatást gyakorol vagy a vízilétesítmény 

termőföldön valósul meg, – a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés 

kérdésében – az első fokú eljárásban a talajvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt az 

eljárásban. 

Az ivóvízellátás célját szolgáló üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő 

védőidom, védőterület és védősáv kijelölésére irányuló eljárásában – a termőföld minőségi 

védelme követelményeinek való megfelelés kérdésében – az első fokú eljárásban a talajvédelmi 

hatóság szakhatóságként vesz részt az eljárásban. 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott egyedi vizsgálati 

eljárásában – a termőföld minőségi védelme és a növényvédelem követelményeinek való 

megfelelés kérdésében – az első fokú eljárásban a talajvédelmi hatóság szakhatóságként vesz 

részt az eljárásban. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep, 

szennyvízelvezető mű erre kijelölt eleme, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító mű kijelölése iránti 

eljárásában, ha a tevékenység a termőföldre hatással lehet vagy termőföldön valósul meg – a 

termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés szakkérdésében – az első fokú 

eljárásban a talajvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt az eljárásban. 

 

Jogosultak köre: 

A Ket. alapján a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság megkeresésére 

vesz részt az eljárásban a talajvédelmi hatóság. 

 

Szükséges iratok: 

Talajvédelmi terv, humuszgazdálkodási terv, műszaki (vízjogi engedélyes) tervdokumentáció 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

nincs 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.11.2.-12.11.5. pontjaiban meghatározott igazgatási 

szolgáltatási díjat az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és talajvédelmi Osztály 

10024003-00304304-00000000 

 számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.  

- 12.11.2. Vízbázisok védőterületein belüli tevékenység végzésének eseti engedélyezése 

           13.000,- Ft 

- 12.11.3. Vízbázisok védőterületeinek kijelölésével kapcsolatos engedélyezés 50.000,- Ft 

- 12.11.4. Vízjogi létesítési engedélyezés 

- 12.11.4.1. Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm feletti talajfelszín megbontása 

esetén        50.000,- Ft 

- 12.11.4.2. Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm, illetve az alatti talajfelszín 

megbontása esetén      25.000,- Ft 

- 12.11.5. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés 

- 12.11.5.1. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés (kivéve az egynyaras öntözés engedélyezése)
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       25.000,- Ft 

- 12.11.4.2. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés egynyaras öntözéshez    5.000,- Ft 

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

30 nap 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Elvi vízjogi engedélyezési eljárásban nem szakhatóság a talajvédelem.  

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről), 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól), 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról), 

383/2016 (XII.2) Kormány Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet,( a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról) 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatósági bizonyítvány kiadása – a talajvédelmi, illetve a termőföld használati 

követelmények teljesítéséről, a talajvédelmi hatósági engedély szükségességéről szóló és 

egyéb bizonyítvány kiállítása  

 
Ügytípus rövid leírása: 

A talajvédelmi hatóság a talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld használat 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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követelményei teljesítéséről hatósági bizonyítványt ad ki. 

 

Jogosultak köre: 

Termőföld tulajdonosai, használói, valamint termőföldön tevékenységet folytató, beruházást végző 

természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. 

 

 

Szükséges iratok: 

A jogszabályi előírás betartását, illetve az előírt beavatkozás, vagy tevékenység megvalósítását 

igazoló dokumentumok (számla másolat, építési napló, táblatörzskönyv, gazdálkodási napló, 

ellenőrző talajvédelmi terv, stb.). 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Nincs 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.10. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj 

12.000,- Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és talajvédelmi Osztály 

10024003-00304304-00000000 számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését 

– a kérelem benyújtásával egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni 

kell a hatóság felé.  

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

8 nap 

 

Amit még érdemes tudnom: 

A talajvédelmi terv készítésére jogosult szakértők [2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § és 181/2009. 

(XII.30.) FVM rendelet] névsora a NÉBiH honlapján (Szakterületek > Növény-, Talaj- és 

Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság > Szakterületek > Talaj > Talajvédelmi szakértői 

tevékenység) megtekinthető. 

[http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/tal

ajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html] 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről) 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj
mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
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Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 

Talajvédelmi hatósági igazolás kiadása – „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és 

közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások” tárgyában 

 
Ügytípus rövid leírása: 

A pályázati kiírás alapján a támogatási kérelemhez csatolni kell: 

- talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét 

vagy ennek hiányában a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát arról, hogy a beruházás 

engedélyköteles; 

- talajvédelmi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság 

nyilatkozatát, mely szerint hatósági engedély nem szükséges. 

 

Jogosultak köre: 

Pályázók, vagy az általuk megbízott természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaságok. 

 

Szükséges iratok: 

A pályázat tárgyát képező beruházás/tevékenység részletes leírása. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Nincs 

 

Eljárási költségek: 

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.10. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj 

12.000,- Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és talajvédelmi Osztály 

10024003-00304304-00000000 számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését 

– a kérelem benyújtásával egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni 

kell a hatóság felé.  

 

Hol intézhetem el: 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (7634 Pécs, Kodó dűlő 1) 

 

Ügyintézési idő: 

8 nap 

 

Amit még érdemes tudnom: 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

törvény (Ket.), 

34/2008. (III.27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a 

mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek 

fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

Peres Szilvia 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: peres.szilvia@baranya.gov.hu 

Ferencsics Zsolt 

tel.: 06-72/ 552-240 

e-mail: ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu 

 
 
 

 

 

 

  

mailto:peres.szilvia@baranya.gov.hu
mailto:ferencsics.zsolt.imre@baranya.gov.hu
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AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY  

VETŐMAG- ÉS SZAPORÍTÓANYAG-FELÜGYELETI OSZTÁLY 

 

Vetőmagszaporítás ellenőrzése: 

 

Ügytípus leírása:  

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag - és 

Szaporítóanyag -felügyeleti Osztály végzi a vetőmag-szaporítások ellenőrzését hatósági 

jogkörben. A vetőmag-szaporítás ellenőrzésének lépései:  

1. vetésbejelentés átvétele, származás igazolásának ellenőrzése 

2. szántóföldi szemle – szántóföldi jegyzőkönyv kiállítása 

3. a vetőmag tárolásának ellenőrzése 

4. vetőmagcímke nyomtatása, kiadása 

5. fémzárolás – mintavétel  

6. vetőmag minősítő bizonyítvány kiállítása 

A követelmények betartását a vetőmag felügyelő rendszeresen ellenőrzi a 2003.évi LII. törvény 

alapján. 

 

Jogosultak köre: 

Vetőmag előállítók a 2003.évi LII. törvény alapján. 

 

Milyen iratok szükségesek? 

Nyomtatványok, melyek letölthető a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Web 

oldal, letölthető nyomtatványok fejezetéről. 

 

Milyen költsége van az eljárásnak?  

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alapján. 

 

Hol intézhetem el? 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag- és 

Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály 7634 Pécs, Kodó dűlő 1. 

 

Amit még érdemes tudnom 

Kapcsolódó jogszabályok 

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

törvény (Ket.), 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

E-mail: pecs.vetomag@baranya.gov.hu  

Fehér István osztályvezető tel.: 06-30-678-1782 

 

Kertészeti szaporítóanyag ellenőrzése: 

 

Ügytípus leírása:  

mailto:pecs.vetomag@baranya.gov.hu
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A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag- és 

Szaporítóanyag Felügyeleti Osztálya végzi a kertészeti szaporítóanyag ellenőrzését hatósági 

jogkörben. Az ellenőrzésének típusai, lépései:  

Gyümölcs és szőlő szaporítóanyag: 

1. gyümölcs- és szőlőiskola engedély kiadása, törlése, területbővítési engedély kiadása 

2. C.A.C. és certifikált ill. standard és certifikált törzsültetvények ellenőrzése 

3. alapanyag minősítése 

4. gyümölcs- és szőlőiskolák ellenőrzése 

5. szaporítóanyag ki- és beszállítás ellenőrzése 

6. fémzárolás  

7. csemegeszőlő telepítési engedély kiadása 

Zöldség és dísznövény szaporítóanyag: 

1. zöldség- és dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásba vétele, törlése, 

területbővítési engedély kiadása 

2. szaporítóanyag forgalmazók ellenőrzése 

3. lerakatok, boltok ellenőrzése 

4. zöldség szaporítóanyag származásának és előállításának ellenőrzése 

5. szaporítóanyag ki- és beszállítás ellenőrzése 

A követelmények betartását a szaporítóanyag felügyelő rendszeresen ellenőrzi a 2003.évi LII. 

törvény alapján. 

 

Jogosultak köre: 

Vetőmag előállítók a 2003.évi LII. törvény alapján. 

 

Milyen iratok szükségesek? 

Nyomtatványok, melyek letölthető a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság 

Weboldal, letölthető nyomtatványok fejezetéről. 

 

Milyen költsége van az eljárásnak?  

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alapján. 

 

Hol intézhetem el? 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag- és 

Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály 7634 Pécs, Kodó dűlő 1. 

 

Amit még érdemes tudnom 

Kapcsolódó jogszabályok 

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

törvény (Ket.), 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

E-mail: pecs.vetomag@baranya.gov.hu  

Jilling Ferenc, tel.: 30/311-4803 

 

  

Erdészeti szaporítóanyag ellenőrzése: 

 

mailto:pecs.vetomag@baranya.gov.hu
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Ügytípus leírása:  

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag - és 

Szaporítóanyag - felügyeleti Osztály végzi Erdészeti szaporítóanyag ellenőrzését hatósági 

jogkörben. Az ellenőrzésének lépései:  

1. csemetekert engedély kiadása, törlése, területbővítési engedély kiadása 

2. származás igazolása 

3. csemetekerti szemle 

4. szaporítóanyag ki- és beszállítás ellenőrzése 

5. anyatelep szemle 

6. forgalmazás ellenőrzése 

A követelmények betartását a szaporítóanyag felügyelő rendszeresen ellenőrzi a 2003.évi LII. 

törvény alapján. 

 

Jogosultak köre: 

Vetőmag előállítók a 2003.évi LII. törvény alapján. 

 

Milyen iratok szükségesek? 

Nyomtatványok, melyek letölthető a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság 

Weboldal, letölthető nyomtatványok fejezetéről. 

 

Milyen költsége van az eljárásnak?  

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alapján. 

 

Hol intézhetem el? 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag- és 

Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály 7634 Pécs, Kodó dűlő 1. 

 

Amit még érdemes tudnom 

Kapcsolódó jogszabályok 

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

törvény (Ket.), 

 

Ügyintézők elérhetőségei: 

E-mail: pecs.vetomag@baranya.gov.hu  

Ábel Lajos (Somogy, Tolna, Baranya), tel.:  

Jilling Ferenc (Bács-Kiskun, Csongrád), tel.: 30/311-4803 

 

  

mailto:pecs.vetomag@baranya.gov.hu


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY 

 
Ügytípus megnevezése: Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet az előzetes vizsgálatot lezáró 

határozat, vagy ha történt előzetes konzultáció, az annak során adott vélemény szerint, 

valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KHVR.)  8. számú 

melléklet figyelembevételével kell elkészíteni. A kérelem egyes részeit a KHVR. 8. számú 

mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken – a 

környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. 

A kérelmet két nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adatkordozón kell 

benyújtani. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
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Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. számú melléklet állapítja meg a tervezett 

tevékenységtől függően. 

 

Ügy rövid leírása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kvtv.) 70. § (1) bekezdése alapján az egyes – külön jogszabályban megjelölt – tevékenységek 

környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő 

kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére 

irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani. 

A KHVR. 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek megkezdése csak jogerős egységes 

környezethasználati engedély birtokában történhet meg. 

Új tevékenység esetén: 

A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a 

környezethasználó kérelmére indítja meg. 

Meglévő tevékenység egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata: 

 A KHVR. 19. § (1) bekezdése szerint, a környezetvédelmi hatóság a KHVR. 2. számú 

melléklete hatálya alá tartozó meglévő tevékenység esetén a környezethasználót az 

egységes környezethasználati engedély első ízben történő megszerzése érdekében teljes 

körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi.  

 A KHVR. 20/A. § (4) bekezdése szerint, az engedélyben foglalt követelményeket és 

előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-

következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de 

legalább ötévente felül kell vizsgálni.  

 A KHVR. 20/A. § (6) bekezdése szerint, az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a 

környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálat kell végezni. 

 A KHVR. 20/A. § (8) bekezdése szerint, ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy 

a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási 

határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati 

engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős 

változtatást kíván végrehajtani, 

b) a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását 

igényli, 

c) a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi 

engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja, 

d) az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet 

célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi 

határérték betartását, 

a környezethasználót – a KHVR. 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével – 

környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi. 

A környezetvédelmi hatóság – új tevékenység engedélyeztetése esetén – határozatában kiadja 

a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt vagy a 

kérelmet elutasítja. 
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Meglévő tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a 

következő döntéseket hozhatja: 

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes 

környezethasználati engedélyt, vagy 

b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza 

a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 

 

 

Ügyintézési határidő: 

A Kvtv. 91. § (2) bekezdése szerint hetven nap, a felülvizsgálat ügyintézési határideje Kvtv. 91. 

§ (3) bekezdése szerint negyvenöt nap. E határidőkbe a Ket. 33. § (3) bekezdése szerinti 

eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Kvtv.; KHVR.; FM rendelet;  

 

Ügytípus megnevezése: Előzetes konzultáció  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
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formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő 

részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi 

szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező 

szakértő készíti el. 

Az előzetes konzultációra irányuló kezdeményezéshez csatolni kell a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: KHVR.) 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek 

megfelelő dokumentációt (a továbbiakban: a kezdeményezés és a dokumentáció együtt: 

kérelem).  

A kérelmet a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalnak nyolc nyomtatott 

példányban és elektronikus adathordozón kell benyújtani. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 36. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

A környezethasználó a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 67. § (3) bekezdése és a KHVR. 5/A. § (1) bekezdése alapján előzetes konzultációt 

kezdeményezhet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalnál, ha a tervezett tevékenység a 

jogszabály erejénél fogva (azaz nem a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően) 

környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy kizárólag egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás köteles. 

A fentiek értelmében tehát környezethasználó előzetes konzultációt kezdeményezhet a járási 

hivatalnál, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely 

a) a KHVR. 1. számú mellékletben szerepel, 

b) a KVHR. 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, vagy 

c) a KHVR. 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a KHVR. 3. számú 

mellékletben felsorolt tevékenységek közé. 

Az előzetes konzultáció célja, hogy a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a környezetvédelmi 

hatóság véleményt, a KHVR. 12. számú mellékletben meghatározott közigazgatási szervek és 

a nyilvánosság észrevételt adjon. 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes konzultációt a környezethasználó kérelmére indítja 

meg. 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes konzultáció keretében a KHVR 5/B. § (3) bekezdése 

alapján 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
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a) a kizárólag a KHVR. 1. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén véleményt ad a 

környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről a KHVR. 6. számú melléklet 

figyelembevételével; 

b) a kizárólag a KHVR. 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén véleményt ad 

az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a 

KHVR. 8. számú melléklet figyelembevételével; 

c) a KHVR. 1. és a 2. számú mellékletében egyaránt szereplő tevékenység esetén 

véleményt ad a KHVR. 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti 

hatástanulmány és a KHVR. 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről; 

d) ha a konzultációs kérelem változatokat tartalmazott, megnevezi azt vagy azokat a 

változatokat, amellyel kapcsolatosan – megfelelő körülmények között – a létesítést 

lehetségesnek tartja; 

e) ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését vagy egységes 

környezethasználati engedélyezését kizáró ok áll fenn, véleményében ennek tényét 

rögzíti, és erre felhívja a környezethasználó figyelmét; 

f) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban 

a hatásbecslési dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások figyelembevételével ad 

véleményt a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati 

engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről. 

 

Ügyintézési határidő: 

A KHVR. 5/B. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság véleményét a konzultációs 

kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adja meg. E határidőbe a KHVR. 5/A. § (2) 

bekezdés szerinti közigazgatási szervek észrevételezési határideje beszámít, a KHVR. 13-15. 

§-ai szerinti nemzetközi eljárás ideje a KHVR. 12. § (5) bekezdése értelmében azonban nem 

számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; KHVR.; FM rendelet;  

 

Ügytípus megnevezése: Előzetes vizsgálati eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 
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természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő 

részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi 

szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező 

szakértő készíti el. 

Az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: KHVR.) 4. számú melléklet szerinti tartalommal elkészített előzetes 

vizsgálati dokumentációt. 

A kérelmet a melléklettel együtt a környezetvédelmi hatóságnak két nyomtatott példányban és 

egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 35. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kvtv.) 67. § (1) bekezdése alapján előzetes vizsgálatot kell lefolytatni, ha a környezetvédelmi 

hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles lehet, továbbá ha az előzetes 

vizsgálatot törvény írja elő. 

A környezethasználó a KHVR. 3. § (1) bekezdése előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles 

benyújtani, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely 

a) a KHVR. 3. számú mellékletben szerepel, vagy 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR


 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

b) a KHVR. 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, 

c) a KHVR. 2. § (2) bekezdés e) pontja értelmében összetartozó tevékenységnek minősül 

és a KHVR. 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került sor. 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a környezethasználó kérelme 

alapján folytatja le. 

 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálatot lezáró határozatában a KHVR 5. § (2) 

bekezdése alapján 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a KHVR. 5. számú melléklet 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e 

jelentős környezeti hatások, valamint 

a. jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a KHVR. 6. számú 

melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a 

tevékenység a KHVR. 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a KHVR. 8. 

számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelem tartalmi követelményeit, 

b. ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a KHVR. 2. 

számú melléklet hatálya alá is tartozik, a KHVR. 8. számú melléklet 

figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem 

tartalmi követelményeit, 

c. ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a KHVR. 2. 

számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a 

tevékenység mely, a Kvtv. 66. § (1) bekezdés e) pontja szerinti egyéb 

engedélyek birtokában kezdhető meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon 

változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő 

körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok 

merült fel, 

a. ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, 

hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem 

adható, 

b. ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs 

összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez 

szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig 

megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a 

létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell 

szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű 
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természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési 

dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő. 

 

Kivétel az előzetes vizsgálati kötelezettség alól: 

A környezethasználó – KHVR. 1. § (5) bekezdése szerinti – kérelmére a környezetvédelmi 

hatóság – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a 

környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a KHVR. 3. számú 

mellékletben szerepel.  

Ebben az esetben tehát a környezethasználó saját maga is elindíthatja a környezeti 

hatásvizsgálatot, anélkül, hogy a környezetvédelmi hatóság döntését beszerezné. 

 

Nem kötelező, de választható az előzetes vizsgálat: 

A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a KHVR. 3. § (7) bekezdése 

szerint, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely megfelel a KHVR. 3. számú 

mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem 

éri el vagy az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem tartozik a 

KHVR. 2. számú mellékletbe.  

Ebben az esetben tehát a környezethasználó anélkül kezdeményezhet előzetes vizsgálatot, 

hogy arra egyébként kötelezettsége nem lenne. 

Ha a járási hivatal az előzetes vizsgálat során a KHVR. 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja 

szerint dönt, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges. 

 

Ügyintézési határidő: 

A Kvtv. 67. § (2) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 30 nap, illetőleg 45 nap, 

amennyiben közmeghallgatás tartása válik szükségessé. E határidőbe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények, valamint a KHVR. 12. § (5) bekezdése értelmében 

a KHVR. 13-15. §-ai szerinti nemzetközi eljárás ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Kvtv.; KHVR.; FM rendelet;  

 

Ügytípus megnevezése: Hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal), mint 

joghatósággal rendelkező magyar hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és 
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(3) bekezdése a) pontja alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján megyei illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján 

hulladék gyűjtésére, kereskedelmére, közvetítésére és szállítására vonatkozó kérelem esetén a 

Kr. 7. § (1) bekezdése, hulladékkezelésre (hasznosítás, ártalmatlanítás és a kapcsolódó 

előkezelés) vonatkozó kérelem esetén a Kr. 9. § (1) bekezdés szerinti tartalmú dokumentációt 

kell benyújtani. 

A Kr. 10. § szerint a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló 

hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel 

rendelkező alkalmazottja, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és 

tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a hulladékgazdálkodás 

részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. 

A kérelmet és dokumentációt egy nyomtatott példányban és egy elektronikus adathordozóra 

rögzített példányban kell benyújtani. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárások igazgatási szolgáltatási díj köteles eljárások, 

mely díjnak mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

számú melléklete 4-9. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 26. 

pontja alapján hulladékgazdálkodási tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, 

kereskedelme, közvetítése, szállítása, előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása.  

A hulladék gyűjtése a Ht. 12. § (2) bekezdése, az azzal való kereskedés és közvetítés a Ht. 13. 

§ (2) bekezdése, a hulladék szállítása a Ht. 14. § (1) bekezdése, a hulladék hasznosítása a Ht. 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
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15. § (2) bekezdése, a hulladék ártalmatlanítása a Ht. 17. § (1) bekezdése alapján kizárólag a 

környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 

A hulladékkereskedő és közvetítő a Ht. 13. § (1) bekezdése szerint – amennyiben a 

tevékenység során nem kerül a birtokába a hulladék – a tevékenységét nyilvántartásba vétel 

alapján végezheti. 

 

 

Ügyintézési határidő: 

Hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásokban a Ht. 79. § (8) bekezdés alapján 45 nap, 

melybe a Ket. 33. § (3) bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. A Kr. 

4. § (1) bekezdés szerint a nyilvántartásba vételről vagy a kérelem elutasításáról szóló 

döntését a környezetvédelmi hatóság 8 napon belül közli. 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Ht., Kr.; FM rendelet;  

 

Ügytípus megnevezése: Környezeti hatásvizsgálati eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 
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formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A környezetvédelmi engedély iránti kérelem mellé csatolni kell a környezeti hatástanulmányt. 

A környezeti hatástanulmány egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő 

részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi 

szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező 

szakértő készíti el. 

A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: KHVR.) 6. számú melléklet tartalmazza, emellett, ha történt előzetes 

vizsgálat vagy előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott 

véleményre, továbbá a KHVR. 2/A. §-ban meghatározott esetben az eljárás felfüggesztéséről 

szóló végzésben foglaltakra figyelemmel kell elkészíteni azt. 

A hatásterület kiterjedését a KHVR. 7. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően kell 

meghatározni. 

A környezeti hatásvizsgálati eljárásra irányuló kérelmet és környezeti hatástanulmányt a két 

nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón a megyei kormányhivatal 

megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz kell benyújtani. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 2. vagy 4. számú melléklet állapítja meg a tervezett 

tevékenységtől függően. 

 

Ügy rövid leírása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. (a továbbiakban Kvtv.) 

törvény 68. § (1) bekezdése alapján a környezetre jelentős, illetve várhatóan jelentős 

mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell 

végezni. 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek 

a) a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi 

részeként a műemlékekre, műemléki területekre és régészeti örökségre is), 

b) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, 

településre, éghajlatra, természeti (ökológiai) rendszerre való hatásainak, továbbá 

c) az előbbi hatások következtében az érintett népesség egészségi állapotában, valamint 

társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, területhasználata 

feltételeiben – várható változásoknak  

az egyes esetek sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a 

tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére terjed ki. 

A tevékenység fenti pontok szerinti hatásainak meghatározását a tevékenység egyes 

szakaszai – telepítés, megvalósítás, felhagyás – szerint megkülönböztetve kell elvégezni. 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
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A környezeti hatásvizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó 

kérelmére indítja meg.  

A környezetvédelmi hatóság határozatában kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges 

környezetvédelmi engedélyt vagy a kérelmet elutasítja. 

 

Ügyintézési határidő: 

A Kvtv. 91. § (1) bekezdés alapján 70 nap. E határidőbe a Ket. 33. § (3) bekezdése szerinti 

eljárási cselekmények, valamint a KHVR. 12. § (5) bekezdése értelmében a KHVR. 13-15. §-

ai szerinti nemzetközi eljárás ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Kvtv.; KHVR.; FM rendelet;  

 

Ügytípus megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  
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Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)  75. § (1) bekezdése szerinti 

tartalommal és a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről 

és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi 

követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal 

kell elkészíteni. A dokumentáció egyes részeit részszakterületeken – a környezetvédelmi, 

természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály 

alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. 

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt egy nyomtatott példányban és egy 

példányban elektronikus adatkordozón kell benyújtani. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Ha a felülvizsgálatra azért kerül sor, mert a Kvtv. 67. § (1) bekezdésében meghatározott 

esetekben a környezethasználó nem kérelmezett előzetes vizsgálatot, továbbá a környezeti 

hatásvizsgálat vagy az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó 

tevékenységet környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nélkül 

kezdett meg vagy folytat, akkor az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 39. 

pontja állapítja meg. 

Minden más esetben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. 1. pontja 

szerinti illetéket kell a környezethasználónak megfizetnie. 

 

Ügy rövid leírása: 

A Kvtv. 73. § (1) bekezdése alapján az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának 

feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés 

ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni. 

A környezetvédelmi hatóság a környezethasználót tevékenysége környezetre gyakorolt 

hatásának feltárása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezheti a 

Kvtv. 73. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá kötelezi, ha 

környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést észlel. 

A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának 

feltárása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezi akkor is, ha 

a) környezetkárosítást észlel; 

b) kiemelten védett, védett, illetőleg védőterületen (nemzeti park, tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi terület, természeti emlék, valamint ezek védőövezetei, vízminőség-

védelmi terület, hidrogeológiai védőterület, valamint az ivó-, ásvány- és 

gyógyvízkivételek védőterületei), környezetet veszélyeztető, szennyező vagy károsító 

tevékenységet észlel; 

c) a Kvtv. 67. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben nem kérelmezett előzetes 

vizsgálatot, továbbá a környezeti hatásvizsgálat vagy az egységes környezethasználati 
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engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet környezetvédelmi engedély vagy 

egységes környezethasználati engedély nélkül kezdett meg vagy folytat; 

d) a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. [például: Ha a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KHVR.) 11. § (3) bekezdése 

értelmében, a KHVR. szerint kiadott környezetvédelmi engedély érvényességi ideje 

lejár és a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja.] 

Ha a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat alatt 

környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást észlel, akkor az azt okozó feltárt 

tevékenységet a hatásterületen teljeskörűen vagy részlegesen korlátozhatja, illetőleg 

felfüggesztheti. 

A teljes körű felülvizsgálatnak ki kell terjednie: 

a) az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, 

korszerűségének bemutatására; 

b) a tevékenységgel járó környezethasználat adatokkal alátámasztott bemutatására; 

c) a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, 

a be- és kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre; 

d) az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt 

feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia 

meghatározására; 

e) a környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében 

tett és tervezett intézkedések bemutatására; 

f) a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre. 

g) a tevékenység környezeti hatásainak becslésére és értékelésére. 

A felülvizsgálat során a környezetszennyezés megszüntetésének – amennyiben ez nem 

lehetséges – a környezet-igénybevétel és -szennyezés mérséklésének lehetőségeit és 

feltételeit meg kell határozni. 

A részleges felülvizsgálatnak a fentiekben írt feltételek közül a környezetvédelmi hatóság által 

megjelöltekre kell kiterjednie. 

Az érdekelt felelősséggel tartozik a felülvizsgálat hitelességéért, illetőleg a közölt adatok 

valódiságáért. 

A környezetvédelmi hatóság, ha ellenőrzése során a felülvizsgálat eredményének hibás 

voltáról, illetve tartalmának részbeni vagy teljes valótlanságáról győződik meg, az érdekelt 

költségén új felülvizsgálatot végeztet (megismételt felülvizsgálat). 

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó 

kérelmére indítja meg.  

A felülvizsgálat eredménye alapján a környezevédelmi hatóság 

a) engedélyezi a tevékenység folytatását (működési engedélyt ad ki); 
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b) az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések 

megtételére kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott 

biztosítékadási, illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is; 

c) korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetőleg az erre 

hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi. 

 

Ügyintézési határidő: 

A Kvtv. 91. § (1) bekezdés alapján 70 nap. E határidőbe a Ket. 33. § (3) bekezdése szerinti 

eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Kvtv.; KHVR.; FM rendelet;  

 

Ügytípus megnevezése: Zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 
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Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő 

és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható 

eredményeit. 

A kérelmet egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei kormányhivatal megyeszékhely 

szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, mely díjnak mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 18. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelező felmentést 

kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a Zajrendelet 4. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti esetben a települési önkormányzat jegyzőjétől, a főváros esetében 

a kerületi önkormányzat jegyzőjétől, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott 

terület tekintetében a főváros főjegyzőjétől, a Zajrendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 

esetben a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivataltól 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás 

műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,  

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 

építőipari tevékenységre. 

 

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő a Ket. 33. § (1) bekezdése szerint 21 nap, melybe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; FM rendelet; Zajrendelet; a KvVM rendelet; a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 
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Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A teljesítményértékelés dokumentációját a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 75. § (1) bekezdése szerinti tartalommal és a környezetvédelmi 

felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint 

a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM 

rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. A dokumentáció egyes 

részeit részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és 

tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértő készíti el. 

A teljesítményértékelés dokumentációját egy nyomtatott példányban és egy példányban 

elektronikus adatkordozón kell benyújtani. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú mellékletének 40. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

A Kvtv. 77. § (1) bekezdése értelmében, az érdekelt a Kvtv. 73-76. §-ainak megfelelő 

alkalmazásával saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésére (tevékenysége 
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átvilágítására), tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést 

végezhet (végeztethet). 

A Kvtv. 77. § (2) bekezdése értelmében, ha az érdekelt környezetvédelmi engedélyhez, illetve 

egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységét ilyen engedély nélkül kezdte 

meg, a fenti értékelés céljából felmérést végezhet.  

A környezetvédelmi teljesítményértékelés elbírálására irányuló eljárást a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal a környezethasználó kérelmére indítja 

meg.  

A teljesítményértékelés eredménye alapján környezetvédelmi hatóság 

a) a Kvtv. 77. § (1) bekezdés szerint végzett felmérést – egyszerűsített határozatban – 

jóváhagyja,  

b) a Kvtv. 77. § (2) bekezdésben foglalt esetben engedélyezi a tevékenység folytatását 

(működési engedélyt ad ki); 

vagy mindkét esetben 

 az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések 

megtételére kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott 

biztosítékadási, illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is; 

 korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetőleg az erre 

hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi. 

 

Ügyintézési határidő: 

A Kvtv. 91. § (1) bekezdés alapján hetven nap. E határidőbe a Ket. 33. § (3) bekezdése 

szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Kvtv.; KHVR.; FM rendelet;  

 

Ügytípus megnevezése: Helyhez kötött légszennyező diffúz forrás levegőtisztaság-

védelmi engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 



 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság 

  7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 

    +36-72 795-693  +36-72 795-700  pecs.titkarsag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A benyújtandó dokumentációt a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Lr.) 5. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. 

A kérelmet és annak mellékletét egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 15. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

A diffúz forrás olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, 

amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, 

amely légszennyezőanyag kibocsátással jár. 

A Lr. 22. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal hatáskörébe tartozó légszennyező diffúz 

forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott 

technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi 

követelményeket – ha az Lr. másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi engedélyben 

írja elő. 

 

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő a Ket. 33. § (1) bekezdése szerint 21 nap, melybe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
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A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; FM rendelet; Lr. 

 

Ügytípus megnevezése: II. fokú levegőtisztaság-védelmi eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

A fellebbezést az első fokú környezetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz kell 

benyújtani. 

 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Fellebbezés 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

A fellebbezés illetékköteles, melynek mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

mellékletének XIII. 2a) pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 36. § (2) 

bekezdése alapján a járási környezetvédelmi hatóság 

a) a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény 

tüzelőberendezés forrásával, 
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b) az összesen 140 kWth-nál kisebb 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 tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával, 

d) a nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység okozta bűzterheléssel,  

e) a nem gazdálkodó szervezet által működtetett diffúz légszennyező forrással 

kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben első fokon jár el. 

Az előzőek szerinti ügyekben a másodfokú hatósági jogkört a területi környezetvédelmi 

hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal gyakorolja, 

mely a másodfokú eljárást a Ket. alapján folytatja le megyei illetékességgel 

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő a Ket. 33. § (1) bekezdése szerint 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, annak felülvizsgálatát – 

jogszabálysértésre hivatkozással – a kézhezvételt követő 30 napon belül lehet kérni. A 

kérelmet a megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni, de a jegyzőhöz kell 3 

példányban benyújtani. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Lr. 

 

Ügytípus megnevezése: Helyhez kötött légszennyező pontforrás levegőtisztaság-

védelmi engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 
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7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A benyújtandó dokumentációt a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Lr.) 5. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. 

A kérelmet és annak mellékletét egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 14. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

A légszennyező pontforrás az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag 

kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel 

vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen 

meghatározhatók. 

Az Lr. 22. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal hatáskörébe tartozó légszennyező 

pontforrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott 

technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi 

követelményeket – ha az Lr. másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi engedélyben 

írja elő. 

 

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő a Ket. 33. § (1) bekezdése szerint 21 nap, melybe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
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Ket; FM rendelet; Lr. 

 

Ügytípus megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás köteles tevékenységgel kapcsolatos eljárások  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Az összevont eljárás iránti kérelemhez – az előzetes vizsgálatban kiadott határozat vagy az 

előzetes konzultációban adott vélemény szerint, illetve a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: KHVR.) 6-8. számú melléklet figyelembevételével elkészített – 

dokumentációt kell csatolni. 

Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás lefolytatását, a környezetvédelmi engedély 

iránti kérelem mellé csatolni kell a környezeti hatástanulmányt, melyet, ha történt előzetes 

vizsgálat vagy előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott 

véleményre, továbbá a KHVR. 6. számú mellékletében foglaltakra figyelmemmel kell 

összeállítani. 

Ezt követően az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemhez az előzetes 

vizsgálatot lezáró határozat, vagy ha történt előzetes konzultáció, az annak során adott 

vélemény szerint, valamint a KHVR 8. számú melléklet figyelembevételével elkészített 

engedélyezési dokumentációt kell csatolni. 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
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A kérelmeket és azok mellékleteit két nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus 

adathordozón kell benyújtani. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az összevont eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 2. § (3) bekezdése alapján az FM rendelet. 2–4. 

mellékletben – a tervezett tevékenységtől függően – meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 

összegének 75-75%-a.  

Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás lefolytatását, akkor az igazgatási 

szolgáltatási díj mértékét a környezeti hatásvizsgálati eljárás esetében az FM rendelet 2. vagy 

4. számú melléklete, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás esetén az FM 

rendelet 3. számú melléklet állapítja meg a tervezett tevékenységtől függően. 

 

Ügy rövid leírása: 

A tevékenység megkezdéséhez – a KHVR. 1. § (3) bekezdése b) pontja értelmében, ha az a 

KHVR 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, továbbá a KHVR. 1. § (3) bekezdés 

ea) pontja értelmében, ha az a KHVR. 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a 

tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek – környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély 

szükséges. 

A KHVR. 1. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére – 

önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le. 

Ha a környezethasználó nem kéri az összevont eljárás lefolytatását, akkor a tevékenység 

megkezdéséhez környezetvédelmi- és egységes környezethasználati engedély szükséges. A 

környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárást megelőzi. 

 

Ügyintézési határidő: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kvtv.) 91. § (4) bekezdése alapján az összevont eljárásban az ügyintézés határideje három 

hónap. Ha a környezethasználó nem kéri az összevont eljárás lefolytatását, a környezeti 

hatásvizsgálati eljárás ügyintézés határideje a Kvtv. 91. § (1) bekezdés alapján 70 nap, az azt 

követő egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ügyintézési határideje a Kvtv. 91. 

§ (2) bekezdés szerint 70 nap. E határidőkbe a Ket. 33. § (3) bekezdése szerinti eljárási 

cselekmények, valamint a KHVR 12. § (5) bekezdése értelmében a KHVR. 13-15. §-ai szerinti 

nemzetközi eljárás ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 
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Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Kvtv.; KHVR.; FM rendelet;  

 

Ügytípus megnevezése: II. fokú zajvédelmi eljárások 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

A fellebbezést az első fokú környezetvédelmi hatáskörben eljáró települési önkormányzat 

jegyzőjéhez, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzőjéhez, a Fővárosi 

Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzőjéhez kell 

benyújtani 

 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Fellebbezés 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

A fellebbezés illetékköteles, melynek mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 

továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. 2a) pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Zajrendelet) 4. § (1) bekezdése alapján – a (3)-(4) bekezdésekben foglalt kivételekkel – a 

települési önkormányzat jegyzője, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője, a 

Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyző 

gyakorolja az alábbi esetekben: 

a) a Zajrendelet 1. számú melléklet szerinti tevékenységek; továbbá 

b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi 

követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint 

c) védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények 

teljesítésére vonatkozó ügyekben 
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a. valamennyi, az adott épületen belüli, illetve 

b. az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az 1. számú 

melléklet szerinti tevékenységeknél. 

Az előzőek szerinti ügyekben a másodfokú hatósági jogkört területi környezetvédelmi 

hatóságként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal gyakorolja, mely a 

másodfokú eljárást a Ket. alapján folytatja le megyei illetékességgel. 

 

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő a Ket. 33. § (1) bekezdése szerint 21 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, annak felülvizsgálatát – 

jogszabálysértésre hivatkozással – a kézhezvételt követő 30 napon belül lehet kérni. A 

kérelmet a megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni, de a jegyzőhöz kell 3 

példányban benyújtani. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Itv.; Zajrendelet; a KvVM rendelet; a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Zajkibocsátási határértékek megállapítása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége:  
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Zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelem; elérhetősége: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=4&type=407#!DocumentBrowse 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. 

(XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2. számú melléklete szerinti űrlapon 

kell benyújtani a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

Amennyiben – külön jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság előírása értelmében – a 

zajforrás hatásterületét méréssel vagy számítással kell meghatározni és a környezetvédelmi 

hatóságnál még nem áll rendelkezésre, a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti 

kérelemhez csatolni kell a tervezett állapotot megelőző háttérterhelés mértékére irányuló 

vizsgálat eredményeit, valamint a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket. 

 

A kérelmet és annak mellékletét egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 17. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § (1) bekezdése szerint 

környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység 

megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi 

hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték 

betartásának feltételeit megteremteni. 

 

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő a Ket. 33. § (1) bekezdése szerint 21 nap, melybe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; FM rendelet; Zajrendelet; a KvVM rendelet; a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=4&type=407#!DocumentBrowse
http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
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határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdése a) pontja 

alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megyei 

illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:  

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR); elérhetősége: 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő 

és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható 

eredményeit. 

A kérelmet egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei kormányhivatal megyeszékhely 

szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, mely díjnak mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 18. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelező felmentést 

kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a Zajrendelet 4. § (1) 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
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bekezdés a) pontja szerinti esetben a települési önkormányzat jegyzőjétől, a főváros esetében 

a kerületi önkormányzat jegyzőjétől, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott 

terület tekintetében a főváros főjegyzőjétől, a Zajrendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 

esetben a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivataltól 

c) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás 

műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,  

d) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 

építőipari tevékenységre. 

 

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő a Ket. 33. § (1) bekezdése szerint 21 nap, melybe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; FM rendelet; Zajrendelet; a KvVM rendelet; a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 
 

TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY 

 

 
Ügytípus megnevezése: Állatkertek, illetőleg állatgyűjtemények létesítésével, 

fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos engedélyezési eljárások 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdése és a (3) 

bekezdés a) pontja alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

megyei illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.termeszetvedelem.hu 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Kérelem és az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben (a 

továbbiakban: Együttes Rendelet) foglalt feltételeknek való megfelelés igazolása. 

Az állatkert működési engedélyezésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell az Együttes 

Rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat, illetőleg a kérelemhez mellékelni kell az Együttes 

Rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat.  

A veszélyes, a védett, valamint a Washingtoni-egyezmény (CITES) hatálya alá tartozó fajok 

tartása esetén a kapcsolódó jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelések igazolása. 

A kérelmet és annak mellékletét egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 
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Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 30. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 44. § (1) bekezdése 

értelmében  természetvédelmi hatóság engedélye szükséges: 

a) állatgyűjtemények, 

b) állatkertek, illetve 

c) egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, 

telephelyek kialakításához, fenntartásához, üzemeltetéséhez. 

 

Ügyintézési határidő: 

A Tvt. 76. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő hetven nap, melybe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Tvt., Washingtoni-egyezmény (CITES), Együttes Rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Barlangokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdése és a (3) 

bekezdés a) pontja alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

megyei illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 
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7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.termeszetvedelem.hu 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok 

látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) tartalmazza. 

A barlangkutatási kérelemhez mellékelni kell a kutatásvezető nevét, címét, barlangi 

kutatásvezetői igazolványának számát, továbbá ha kutatásvezető-helyettes kerül megjelölésre, 

a kutatásvezető helyettesének nevét, címét, barlangi kutatásvezetői igazolványának számát és 

nyilatkozatát a megbízatás elfogadásáról; valamint a kutatási munka részletes leírását 

tartalmazó kutatási tervet, a kísérlet, gyűjtés részletes leírását 2 példányban. 

 

A barlangi búvármerülés engedélykérelméhez mellékelni kell  

a) a tervezett merülés helyszínét, útvonalát, kezdetének és befejezésének tervezett 

időpontját, időtartamát, célját, irányát; 

b) a búvármerülésben részt vevő személyek névsorát, valamint a merülésvezető 

(kutatásvezető) nevét; 

c) merülésvezető (kutatásvezető) barlangi búvár- és merülésvezetői igazolványának 

számát; 

d) búvároktatás esetén a merülések gyakoriságát, az oktató szakszövetség által 

vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítésének és barlangi 

merülésre érvényes felelősségbiztosításának másolatát. 

 

A barlang, barlangszakaszban tervezett műszaki beavatkozáshoz, a bejárat vagy 

barlangszakasz lezárásához, műtárgy elhelyezéséhez, azok felújításához, helyreállításához 

szükséges engedélykérelemhez mellékelni kell 

a) a tervezett műszaki beavatkozásra vonatkozó dokumentáció három példányát, 

műszaki rajz melléklettel, 

b) a barlangban elhelyezendő műtárgyak leírását, műszaki rajz melléklettel,  

c) a műtárgyak pontos helyszínének megjelölését barlangtérképen, 

d) a barlangban végzendő munkálat esetén mellékelni kell a kutatásvezető nevét, 

címét, barlangi kutatásvezetői igazolványának számát, továbbá ha kutatásvezető-

helyettes kerül megjelölésre, a kutatásvezető helyettesének nevét, címét, barlangi 

kutatásvezetői igazolványának számát és nyilatkozatát a megbízatás 

elfogadásáról. 
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A barlangban tervezett filmforgatás engedélykérelméhez mellékelni kell  

a) a barlang pontos megnevezését, a barlang megközelítésének útvonalát,  

b) a barlangban tervezett tevékenységek pontos leírását, 

c) a filmforgatásért felelős vezető nevét és címét, 

d) a filmforgatáshoz szükséges eszközök megnevezését, a forgatásban részt vevők 

névsorát, 

e) a forgatáshoz szükséges világító eszközök pontos helyszínének megjelölését 

barlangtérképen, 

f) a barlangban végzendő filmforgatáshoz – tekintettel arra, hogy a tevékenység 

tudományos kutatásnak, dokumentálásnak minősül - mellékelni kell a 

kutatásvezető nevét, címét, barlangi kutatásvezetői igazolványának számát, 

továbbá ha kutatásvezető-helyettes kerül megjelölésre, a kutatásvezető 

helyettesének nevét, címét, barlangi kutatásvezetői igazolványának számát és 

nyilatkozatát a megbízatás elfogadásáról. 

A kérelmet és annak mellékletét egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, mely díjnak mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 32. pontja állapítja meg. Olyan 

esetben, ahol az FM rendelet díjat nem állapít meg (pl. barlangkutatás), az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. 1. pontja szerinti 5.000 Ft.- alapeljárási illetéket kell 

megfizetni. 

 

Ügy rövid leírása: 

A barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek 

hossztengelye meghaladja a két métert és – jelenlegi vagy természetes kitöltésének 

eltávolítása utáni – mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 51. § (3) bekezdése 

értelmében a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges: 

a) barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez; 

b) barlangi búvármerüléshez; 

c) a barlang, barlangszakasz kiépítésének kivételével minden műszaki beavatkozáshoz, 

így különösen bejárat vagy barlangszakasz lezárásához, műtárgy elhelyezéséhez, azok 

felújításához, helyreállításához; 

d) filmforgatáshoz. 

 

A Tvt. 51. § (1) bekezdés szerinti alábbi engedélyezési eljárásokban a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala jár el elsőfokú természetvédelmi hatóságként: 

a) barlang, barlangszakasz hasznosítása, illetve a hasznosítási mód megváltoztatása; 

b) barlang, barlangszakasz kiépítése; 
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c) barlangi képződmények kimentése, hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása. 

 

 Ügyintézési határidő: 

A Tvt. 76. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő hetven nap, melybe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Tvt., KTM rendelet.  

 

Ügytípus megnevezése: Engedélyezési eljárások védett természeti területnek nem 

minősülő Natura 2000 területeken 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdése és a (3) 

bekezdés a) pontja alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

megyei illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.termeszetvedelem.hu 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):  

http://www.termeszetvedelem.hu/
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a) kérelem (természetvédelmi állapotfelmérés, NATURA 2000 hatásbecslés, helyreállítási 

terv, stb. a legeltetés engedélyezéséhez állatlétszám és területnagyság szükséges) 

aláírva,  

b) a tevékenység jogosultjának neve, elérhetősége (közösségi esemény esetén a 

résztvevők várható létszáma, igény esetén illetékmentességi kérelem), 

c) a tevékenység végzésének pontos helye (helyrajzi számmal/erdőtervi jellel jelölten), 

lehetőleg térképen ábrázolva, 

d) a tevékenység végzésének oka és tervezett menete, a munkálatok eszközei, gépei, 

technológiája, 

e) a tevékenység végzésének időpontja (vagy időintervalluma), 

f) nem kötelező, de sokszor kiegészítő segítség a tulajdoni lap másolata. 

A kérelmet és annak mellékletét egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 34. pontja állapítja meg. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. 1. pontja szerinti illeték köteles 

tevékenység a közösségi esemény 100-500 fő résztvevő esetén (táborozás, túrázás, 

teljesítmény-túrázás), valamint a nádirtás, legeltetés Natura 2000 gyepterületen. 

 

Ügy rövid leírása: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) rendelkezései, 

valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKR.) 9. § (2) bekezdése értelmében a 

védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges: 

a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához; 

b) a terület helyreállításához (pl.: gyepterületen cserje-, bokor- és fakivágás, meglévő út 

burkolatának felújítása, invázív lágyszárúak irtása, élőhelyrehabilitáció, mederkotrás, 

stb.); 

c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás 

szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, 

facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna 

medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport 

mederfenntartási céllal történő kivágását; 

d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény 

rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához (közösségi 
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esemény: pl.: táborozás, túrázás, teljesítmény-túrázás, vízitúrázás; technikai jellegű 

sporttevékenység: pl.: autóverseny, motorverseny, quadozás, siklóernyőzés). 

A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 

18.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: NKR. gyeprendelet) 4. § (4) bekezdése értelmében a 

Natura 2000 gyepterületeken a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges továbbá a nád 

irtásához, valamint az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez. 

A Pest Megyei Kormányhivatal (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) jár el elsőfokú országos 

illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági 

engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több kormányhivatal 

illetékességi területére irányul. 

 

Ügyintézési határidő: 

A Tvt. 76. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő hetven nap, melybe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Tvt., NKR., NKR. gyeprendelet  

 

Ügytípus megnevezése: Engedélyezési eljárások védett természeti területen (nemzeti 

park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdése és a (3) 

bekezdés a) pontja alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

megyei illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 
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7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.termeszetvedelem.hu 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

A benyújtandó kérelem tartalmi követelményei: 

a) kérelem (természetvédelmi állapotfelmérés, kutatási terv, helyreállítási terv, stb.) 

aláírva,  

b) a tevékenység jogosultjának neve, elérhetősége (közösségi esemény esetén a 

résztvevők várható létszáma, igény esetén illetékmentességi kérelem), 

c) a tevékenység végzésének pontos helye (helyrajzi számmal/erdőtervi jellel, horgászat 

esetében fkm-el jelölten), lehetőleg térképen ábrázolva, 

d) a tevékenység végzésének oka és tervezett menete, a munkálatok eszközei, gépei, 

technológiája, 

e) a tevékenység végzésének időpontja (vagy időintervalluma), 

f) nem kötelező, de sokszor kiegészítő segítség a tulajdoni lap másolata. 

A kérelmet és annak mellékletét egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 23.-24. pontjai állapítják meg. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. 1. pontja szerinti illeték köteles 

tevékenység a közösségi esemény 500 fő résztvevőig (táborozás, túrázás, teljesítmény-

túrázás, sziklamászás), valamint a fakitermelés vegetációs időben. 

 

Ügy rövid leírása: 

Védett természeti terület a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Tvt.) vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított 

(kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület. 

A Tvt. 38. § (1) bekezdése szerint védett természeti területen a  természetvédelmi 

hatóság engedélye szükséges különösen: 

a) kutatás, gyűjtés (pl.: medvehagyma), kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást 

országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi; 
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b) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, 

kaszáláshoz; 

c) a terület helyreállításához (pl.: gyepterületen cserje-, bokor- és fakivágás, meglévő út 

burkolatának felújítása, invazív lágyszárúak irtása, élőhelyrehabilitáció, mederkotrás, 

stb.) jellegének, használatának megváltoztatásához (tanösvény létesítése, kerítés 

építése, építmény elhelyezése, létesítése, stb.) 

d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a 

megváltoztatásához; 

e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, 

fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez; 

f) nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, 

tarló és szalma égetéséhez, valamint – a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével – 

erdőterületen tűz gyújtásához; 

g) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj 

termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához; 

h) horgászathoz (ide tartozik a csónakmotor, motorcsónak és kishajó horgászati célú 

használata a Dráva folyón); 

i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez (pl.: táborozás, túrázás, 

sziklamászás), sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység (pl.: autóverseny, 

motorverseny siklóernyőzés) folytatásához;  

j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek 

végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön 

jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével. 

 

A Tvt. 33. § (4) bekezdése szerint védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelést 

vegetációs időszak alatt csak, természetvédelmi kezelési, növény-egészségügyi, erdővédelmi 

okból vagy havária helyzetben, a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet végezni. 

A Tvt. 40. § (1) bekezdés szerint fokozottan védett természeti területre történő belépéshez – a 

jelzett turistautak és tanösvények kivételével – a természetvédelmi hatóság engedélye 

szükséges. A külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyek – feladatuk ellátásához 

szükséges mértékben – engedély nélkül beléphetnek. 

A Pest Megyei Kormányhivatal (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) jár el elsőfokú országos 

illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági 

engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több kormányhivatal 

illetékességi területére irányul, valamint fokozottan védett állat- és növényfaj esetén. 

 

Ügyintézési határidő: 

A Tvt. 76. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő hetven nap, melybe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 
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GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Tvt., valamint a területek védetté nyilvánító jogszabályai, kezelési tervei: 

6/1993. (III. 9.) KTM rendelet a Szentegáti-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről; 

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről; 

25/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet a Fekete-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről; 

27/1998. (VII. 10.) KTM rendelet a Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület 

létesítéséről; 

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és 

erdőrezervátummá nyilvánításáról; 

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi körzet védettségének 

fenntartásáról; 

72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Szársomlyói természetvédelmi terület védettségének 

fenntartásáról;  

85/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület 

védettségének fenntartásáról; 

87/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Zselici Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról; 

4/2009 (IV. 10.) KvVM rendelet a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint a 

Kőszegi-forrás erdőrezervátum létrehozásáról, valamint a Kőszegi-forrás erdőrezervátum 

létrehozásáról; 

2/2010. (I. 14.) KvVM rendelet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület 

természetvédelmi kezelési tervéről; 

 

Ügytípus megnevezése: Védett állatfajokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdése és a (3) 

bekezdés a) pontja alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

megyei illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 
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Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.termeszetvedelem.hu 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=4&type=407#!DocumentBrowse 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

a) kérelem (természetvédelmi szempontból indokolt pl. kutatási terv), jogszabályban 

meghatározott esetekben a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Tvt.) 78/B. § (4) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány és a védett 

állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) foglalt 

feltételeknek való megfelelés igazolása, 

b) a tevékenység jogosultjának/engedélyesének megnevezése, 

c) a tevékenység végzésének pontos helye (helyrajzi számmal), 

d) a tevékenység végzésének oka, tervezett menete, eszközei, technológiája, 

e) a tevékenység végzésének időpontja (vagy időintervalluma). 

Továbbá: 

A KR. 4. számú mellékletében meghatározott adattartalommal kell benyújtani a 

természetvédelmi hatósághoz. 

 

A védett tokfajok hasznosítási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: 

a) a tevékenység részletes leírását, 

b) a példányok eredetét, jogszerű megszerzését igazoló dokumentum(ok) másolatát, 

c) a tartás, szaporítás módját, és 

d) az évente várhatóan szaporított, illetve forgalomba hozott mennyiséget. 

A kérelmet és annak mellékletét egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 29-31. pontjai állapítják meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

Védett állatfajok mindazon egyedek, melyek a védett és a fokozottan védett növény- és 

állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 

természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 

9.) KöM rendeletben (a továbbiakban: KöM rendelet) szerepelnek. 

http://www.termeszetvedelem.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=4&type=407#!DocumentBrowse
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A Tvt. 43. § (2) bekezdése értelmében a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges 

védett állatfaj 

a) állományának szabályozásához; 

b) egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, 

idomításához; 

c) egyedeinek szaporításához; 

d) egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban tartásához; 

e) egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásához; 

f) hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő 

kiegészítéséhez; 

g) állományai közötti mesterséges géncseréhez; 

h) egyedének cseréjéhez, adásvételéhez; 

i) egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

j) egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez; 

k) kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; 

l) egyede fészkének áttelepítéséhez; 

m) egyedének háziasításához. 

A KR. 3. § (1) bekezdése értelmében a védelemben részesülő állatfajok egyedének tartásához, 

hasznosításához, bemutatásához, valamint az egyed tartójának, hasznosítójának személyében 

bekövetkező változáshoz – a természetvédelemért felelős miniszternek a Tvt. 44. § (4) 

bekezdése alapján kiadott rendeletében foglalt tevékenység kivételével, vagy ha az Európai 

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokra vonatkozó jogszabály 

másként nem rendelkezik – a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

 

Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet (a 

továbbiakban: KvVM rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdések értelmében: 

a) A gyűjtési és hasznosítási engedély iránti kérelmet a természetvédelmi hatósághoz kell 

benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a gyűjtésben, hasznosításban részt vevők 

nevét, címét. 

b) Védett természeti területen, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 

alá tartozó területen éti csiga gyűjtése nem engedélyezhető. 

c) Gyűjtési, illetőleg hasznosítási engedély kizárólag 30 mm vagy annál nagyobb 

házátmérőjű éti csigára adható. 
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d) Annak érdekében, hogy a begyűjtött, illetve felvásárolt éti csigák között – lehetőség 

szerint – elhullás, károsodás ne legyen, az engedélyes köteles az élő éti csigákat az 

elszállítást vagy az élelmiszer-ipari feldolgozást megelőzően száraz, hűvös helyen 

tárolni. Az élő állatok tárolása alatt a csigák természetes vízveszteségét nedvesítéssel, 

locsolással pótolni nem szabad. A sérült és elpusztult egyedeket a szállítás előtt el kell 

távolítani az egészségesek közül. 

e) A KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az engedélyes az idényt követően július 1. 

napjáig köteles adatot szolgáltatni a természetvédelmi hatóságnak a begyűjtött, 

hasznosított éti csigák mennyiségéről. 

 

A védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Tokfaj 

rendelet) 1. § értelmében a védett és a vadon élő állat- és növényfajok számára 

kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet 

végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. május 4-i 

865/2006/EK bizottsági rendelet szerint fogságban született, illetve szaporított sima tok 

(Acipenser nudiventris), sőregtok (Acipenser stellatus), vágótok (Acipenser gueldenstaedti) és 

viza (Huso huso) (a továbbiakban együtt: tok) hasznosítása – a visszatelepítés és a betelepítés 

kivételével – a védett állatfajok hasznosításáról szóló jogszabályban meghatározott közérdek 

hiányában is engedélyezhető, ha az a védett állatfajok hasznosításáról szóló jogszabályban 

meghatározott természetvédelmi érdeket nem sért. 

A hasznosítás során – az engedéllyel végzett visszatelepítés, illetve betelepítés kivételével – a 

tokok természetes vizekbe nem kerülhetnek. A tok jogszerűen megszerzett kaviárjának 

hasznosítása engedélyezhető, ha az a védett állatfajok hasznosításáról szóló jogszabályban 

meghatározott természetvédelmi érdeket nem sért. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) jár el elsőfokú országos 

illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági 

engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több kormányhivatal 

illetékességi területére irányul, valamint fokozottan védett állat- és növényfaj esetén. 

 

Ügyintézési határidő: 

A Tvt. 76. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő hetven nap, melybe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Tvt., KöM rendelet, Tokfaj rendelet, KvVM rendelet, KR.,  

 

Ügytípus megnevezése: Védett növényfajokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások 
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Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdése és a (3) 

bekezdés a) pontja alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

megyei illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.termeszetvedelem.hu 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

a) kérelem (természetvédelmi szempontból indokolt pl. kutatási terv), 

b) a tevékenység jogosultjának/engedélyesének megnevezése, 

c) a tevékenység végzésének pontos helye (helyrajzi számmal/erdőtervi jellel),  

d) a tevékenység végzésének oka, tervezett menete, eszközei, technológiája, 

e) a tevékenység végzésének időpontja (vagy időintervalluma). 

A kérelmet és annak mellékletét egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 25. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 
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Védett növényfajok mindazon egyedek, melyek a védett és a fokozottan védett növény- és 

állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 

természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 

9.) KöM rendeletben (a továbbiakban: KöM rendelet) szerepelnek. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 42. § (3) bekezdése 

értelmében a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj 

a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez; 

b) egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus 

kertekbe történő telepítéséhez; 

c) egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

d) egyedének preparálásához; 

e) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához; 

f) egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlethez; 

g) egyedének biotechnológiai célra történő felhasználásához; 

h) természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) jár el elsőfokú országos 

illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági 

engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több kormányhivatal 

illetékességi területére irányul, valamint fokozottan védett állat- és növényfaj esetén. 

 

Ügyintézési határidő: 

A Tvt. 76. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő hetven nap, melybe a Ket. 33. § (3) 

bekezdése szerinti eljárási cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Tvt., KöM rendelet 

 

Ügytípus megnevezése: Veszélyes állatok tartásának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A tervezett tevékenység helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóságként a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal rendelkező magyar 

hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdése és a (3) 
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bekezdés a) pontja alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

megyei illetékességgel. 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.termeszetvedelem.hu 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Kérelem és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (a 

továbbiakban: Állatvédelmi törvény), illetve annak végrehajtására kiadott, a veszélyes állatokról 

és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendeletben (a továbbiakban: 

FM rendelet) foglalt feltételeknek való megfelelés igazolása. 

A kérelmet és annak mellékletét egy nyomtatott példányban kell benyújtani a megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. 1. pontja alapján az eljárás 

illetékköteles.  

 

Ügy rövid leírása: 

A veszélyes állatfajok körét az Állatvédelmi törvény végrehajtására kiadott rendelet állapítja 

meg. Veszélyes állatnak a veszélyes állatfajok egyedei minősülnek. 

A veszélyes állatokat veszélyességük alapján az alábbi kategóriákba kell sorolni: 

- különösen veszélyes állatfajok, 

- közepesen veszélyes állatfajok, 

- elővigyázatosságot igénylő állatfajok. 

A veszélyes állatfajok egyedeinek tartását az Állatvédelmi törvény 20-24. §-aiban foglaltak, 

valamint az FM rendelet szabályozza. 

Különösen veszélyes állatfaj egyede kizárólag állatkertben és cirkuszi menazsériában tartható. 
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A különösen veszélyes állatfaj egyedének tartására, szaporítására, elidegenítésére, másik 

állatkertbe történő át- vagy kihelyezésére, országba történő behozatalára, országból történő 

kivitelére, illetve bemutatására a természetvédelmi hatóság adhat engedélyt. 

A közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartására, szaporítására, elidegenítésére, 

megvételére, felügyeletének átengedésére, eladásra való felkínálására, országba történő 

behozatalára, országból történő kivitelére, illetve bemutatására a természetvédelmi hatóság 

adhat engedélyt. Az engedély kizárólag abban az esetben adható meg, ha a tartás, szaporítás, 

elidegenítés, felügyelet átengedése, eladásra való felkínálás, országba történő behozatal, 

illetve bemutatás a környezet nyugalmát és biztonságát nem sérti vagy veszélyezteti, és az 

egyed tartási feltételei – ideértve a tartáshoz, illetve szaporításhoz szükséges szakismeretet is 

– biztosítottak. 

Közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartása azon természetes személy részére 

engedélyezhető, aki cselekvőképes, rendelkezik megfelelő képesítéssel vagy szakmai 

tapasztalattal, rendelkezik a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak hozzájáruló 

nyilatkozataival és biztosítja az előírt biztonsági, valamint az állatkert és az állatotthon 

létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri 

rendeletben előírt tartási feltételeket. 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közepesen veszélyes 

állatfajt akkor tarthat, ha a fentiek szerinti személyt alkalmaz az állat gondozására, rendelkezik 

a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozataival és biztosítja az előírt 

biztonsági, valamint az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és 

fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben előírt tartási feltételeket. 

Az elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyedének tartását, szaporítását, elidegenítését, 

tartásának átengedését, országba történő behozatalát a természetvédelmi hatóságnak be kell 

jelenteni. Az elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyede akkor tartható, ha az egyed tartási 

feltételei – ideértve a tartáshoz, illetve szaporításhoz szükséges szakismeretet is – 

biztosítottak. 

Ha a veszélyes állat tartója a jogszabályban, illetve az engedélyben foglalt feltételeket nem 

vagy nem megfelelően teljesíti, veszélyes állatot az előírt engedély nélkül tart, szaporít, 

elidegenít, eladásra felkínál, felügyeletét átengedi, bemutatja vagy behoz az országba, illetve 

bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a természetvédelmi hatóság – a tulajdonos költségére, 

a feltételek biztosításáig – a veszélyes állat állatkertbe vagy más megfelelő helyre való 

szállítását rendelheti el. 

Ha az állattartó a természetvédelmi hatóság által előírt időpontig gondoskodik a 

jogszabályszerű állattartási feltételek biztosításáról, úgy az elszállított állatot részére vissza kell 

szolgáltatni, ellenkező esetben a természetvédelmi hatóság az állatot elkobozza és 

gondoskodik annak végleges elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres 

költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől 

függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető. Az elhelyezés 

eredménytelensége esetén az állat életét megengedett módon ki lehet oltani. 

 

Ügyintézési határidő: 
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A természet védelméről szóló 1996. LIII. törvány (a továbbiakban: Tvt.) 76. § (1) bekezdése 

alapján az ügyintézési határidő hetven nap, melybe a Ket. 33. § (3) bekezdése szerinti eljárási 

cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Tvt., FM rendelet, Állatvédelmi törvény 

 

Ügytípus megnevezése: A Washingtoni-egyezmény (CITES) hatálya alá tartozó fajokkal 

kapcsolatos hatósági ügyintézés 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv, illetékességi területe: 

A bejelentésköteles példány tartási helye szerint illetékes területi természetvédelmi 

hatóságként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint joghatósággal 

rendelkező magyar hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (2) 

bekezdése és a (3) bekezdés a) pontja alapján jár el a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján megyei illetékességgel. 

  

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,ideje): 

Postai úton: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály; 7602 Pécs, Pf.: 412. 

 

Személyesen: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben 

(Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 8.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00; Péntek: 8.30 - 12.00) 

Jogosultak köre: - 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok elérhetősége: 

www.cites.hu 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=4&type=407#!DocumentBrowse 

 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok): 

Nem bejelentésköteles faj esetén a példány származását igazoló dokumentum 

(tulajdonszerzést igazoló okirat vagy számla) megléte a példány tartási helyén. 

http://www.cites.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=4&type=407#!DocumentBrowse
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A bejelentésköteles fajok csak hatóság által kiállított bizonylatok birtokában tarthatóak, 

melyek az alábbiak: 

5. EU-bizonylat   (A-mellékletes fajok); 

6. tenyésztői bizonylat  (Magyarországon tenyésztett B-mellékletes fajok); 

7. származási igazolás  (külföldről származó B-mellékletes fajok); 

8. eredetigazolás  (2004. november 22. napját megelőzően 

az igazgatási hatóság által nyilvántartott példányok esetében, ha 

tenyésztői bizonylat, származási igazolás nem került kiállításra) 

A fenti dokumentumok kérelemre kerülnek kiállításra.  

Az EU-bizonylat kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell egy 

nyilatkozatot is. 

A tenyésztői bizonylatok kiállítása a szaporulat-bejelentő lapon foglaltak alapján történik. 

A származási igazolás kiállítása a CITES rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt adatok 

igazolását követően történik. A megszerzett példány származását az eladó/tenyésztő 

aláírásával igazolja. 

 

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 33. pontja állapítja meg. 

 

Ügy rövid leírása: 

 A szabályozás rendszere: 

4. Nemzetközi szinten: a 2003. évi XXXII. törvénnyel kihirdetett, a Washingtonban, 1973. 

március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 

nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (Washingtoni-egyezmény) 

5. EU tagországokban: a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük 

szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi 

rendelet (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) 

6. Magyarországon: a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 

kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok 

végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: CITES rendelet) 

Fajok besorolása: 

A fajok besorolása a Tanácsi rendelet mellékletében foglaltak alapján történik (A-B-C-D 

mellékletek). A melléklet időnként (megközelítőleg évente 1 alkalommal) módosításra 

kerül, a jelenleg hatályos fajlistát a BIZOTTSÁG (EU) 2017/160 RENDELETE (2017. 

január 20.) tartalmazza. 
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Fajok tartása: 

A CITES hatálya alá tartozó fajok tartásával kapcsolatos tudnivalókat a CITES rendelet 

tartalmazza. 

A CITES hatálya alá tartozó állat-, és növényfajok példányai, illetve azok származékai 

csak abban az esetben tarthatóak, amennyiben a tartó igazolni tudja annak legális 

eredetét. Erre a célra a nem bejelentésköteles fajok esetében megfelel a tulajdonszerzést 

igazoló okirat vagy számla is. 

Bejelentési kötelezettség: 

A Tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfajok példányai, valamint a 

Tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-fajok élő 

példányai bejelentésköteles fajoknak minősülnek.  

A bejelentésköteles fajok megszerzését, tartását, az ország területére történő 

behozatalát, az ország területéről történő kivitelét, elidegenítését, elhullását, 

megsemmisülését, tartási helyének megváltoztatását, megjelölését, újrajelölését, 

valamint szaporulatát be kell jelenteni. A bejelentést 

d) solymászmadár esetén a Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi 

hatáskörében eljáró Érdi Járási Hivatalához, 

e) egyéb fokozottan védett állatfaj esetén az országos természetvédelmi hatósághoz 

vagy, vagy 

f) a fenti kategóriákba nem eső fajok esetén a tartás helye szerint illetékes területi 

természetvédelmi hatósághoz kell megtenni a változást követő 30 napon belül. 

A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a CITES rendelet 1. számú mellékletében 

felsorolt fajok példányaira, valamint azon vadászati trófeákra, amelyek jogszerű eredetét a 

tanácsi rendeletben szereplő engedélyekkel, illetve bizonylatokkal tudják igazolni. 

Jelölési kötelezettség: 

A bejelentésköteles példányokat egyedi jelöléssel kell ellátni. 

A madárfajok példányait egyedi azonosítására alkalmas 11 karakterből álló jelöléssel 

ellátott zártgyűrűvel kell ellátni. A gyűrűszám első 7 karaktere a tenyésztő nyilvántartási 

sorszáma, amelyből az első karakter az ország kódja (H), a következő 6 karakter az 

illetékes természetvédelmi hatóság vagy az igazgatási hatóság által meghatározott szám. 

A gyűrűszám további 2 karaktere az előző karakterekre merőlegesen az évszámot jelöli, 

végül az utolsó 2 karakter a madár sorszáma, úgy, hogy két madár gyűrűszáma nem 

egyezhet meg. 

A szárazföldi teknősök és emlősök példányait egyedileg számozott, nem módosítható 

mikrochip transzponderrel kell megjelölni. 

A bejelentésköteles, 10 cm páncélhosszt meg nem haladó méretű teknősök a mikrochipes 

jelöléstől eltérően a természetvédelmi hatóság által készített fotódokumentációval is 

jelölhetők. A fotós bizonylatot (a példányról készült újabb fotó elkészítésével) legalább hat 

hónaponként érvényesíteni szükséges. A fotózás helyét és idejét a természetvédelmi 

hatóság határozza meg az ügyféllel történt egyeztetést követően.  
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A fent ismertetett jelölési módtól eltérni csak az illetékes természetvédelmi hatóság vagy 

az igazgatási hatóság írásos engedélyével szabad. 

 

Ügyintézési határidő: 

A Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 21 nap, melybe a Ket. 33. § (3) bekezdése szerinti eljárási 

cselekmények ideje nem számít bele. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. 

GY.I.K.: - 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ket; Washingtoni-egyezmény, CITES rendelet, EU Bizottság 1320/2014/EU rendelete.  

 
 


