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http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-jaszberenyi-jarasi-hivatala
mailto:jaszbereny.jarasihivatal@jasz.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-karcagi-jarasi-hivatala
mailto:karcag.jarasihivatal@jasz.gov.hu
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Kunszentmártoni Járási Hivatal 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, 

Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas 

 

Hivatalvezető: Dr. Bodor Brigitta Tímea 

Hivatalvezető-helyettes: Dr. Herczeg Nikoletta 

Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 

Telefon: 56/560-512 

Fax: 56/795-654 

E-mail: kunszentmarton.jarasihivatal@jasz.gov.hu 

 

Mezőtúri Járási Hivatal 

Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 

 

Hivatalvezető: Rácz Péter Béla 

Hivatalvezető-helyettes: dr. Szűcs Attila Lajos 

Cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Telefon: 56/795-795 

Fax: 56/350-049 

E-mail: mezotur.jarasihivatal@jasz.gov.hu 

 

Szolnoki Járási Hivatal 

Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, 

Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, 

Újszász, Vezseny, Zagyvarékas 

 

Hivatalvezető: Dr. Bozó Andrea 

Hivatalvezető-helyettes: Dr. Balogh Gyula 

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. 

Telefon: 56/795-666 

Fax: 56/795-694 

E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal 

Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Hivatalvezető: Varga Tibor 

Hivatalvezető-helyettes: Szemerédiné Dr. Varga Anita 

Cím: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1. 

Telefon: 59/795-127 

Fax: 59/795-136 

E-mail: tiszafured.jarasihivatal@jasz.gov.hu 

 

Törökszentmiklósi Járási Hivatal 

Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós 

 

Hivatalvezető: Dr. Botka János Hunor 

Hivatalvezető-helyettes: Farkas-Dorogi Adrienn 

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-kunszentmartoni-jarasi-hivatala
mailto:kunszentmarton.jarasihivatal@jasz.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-mezoturi-jarasi-hivatala
mailto:mezotur.jarasihivatal@jasz.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-szolnoki-jarasi-hivatala
mailto:szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-tiszafuredi-jarasi-hivatala
mailto:tiszafured.jarasihivatal@jasz.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-torokszentmiklosi-jarasi-hivatala
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Telefon: 56/795-600 

Fax: 56/795-634 

E-mail: torokszentmiklos.jarasihivatal@jasz.gov.hu 

 

 

II. Az ügyintézés határidő:  

 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Ha 

törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik. 

 

A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. 

Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását. 

 

Automatikus döntéshozatalnak van helye, ha 

a) azt törvény vagy kormányrendelet megengedi, 

b) a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll, 

c) a döntés meghozatala mérlegelést nem igényel, és 

d) nincs ellenérdekű ügyfél. 

Ügyintézési határidő: 24 óra 

 

Sommás eljárásnak van helye, ha 

a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság 

rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és 

b) nincs ellenérdekű ügyfél. 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Amennyiben nincs helye automatikus döntéshozatalnak, illetve sommás eljárásnak, akkor a 

hatóság teljes eljárás keretében jár el. Ebben az esetben a hatóság 8 napon belül függő 

hatályú döntést hoz, vagy mellőzi a függő hatályú döntés meghozatalát és 8 napon belül a 

kérelmet visszautasítja, az eljárást megszünteti, érdemben dönt, az eljárást felfüggeszti vagy 

a beadvány elintézését függőben tartja, vagy az eljárás szünetel. 

 

Ha az ügyfél erre irányuló felhívás nélkül terjeszt elő új bizonyítékot, vagy tesz bizonyítási 

indítványt, ezt a hatóság az ügy teljes eljárásban való lefolytatása iránti kérelemnek tekinti, 

és a kérelmet teljes eljárásban bírálja el. 

 

Ha az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntéssel 

szemben fellebbezésnek nincs helye, a döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél 

kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el.  

 

Teljes eljárásban az ügyintézési határidő: 60 nap (ennél hosszabb határidőt törvény, 

rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg). 

 

Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell. 

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be 

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

mailto:torokszentmiklos.jarasihivatal@jasz.gov.hu
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b) – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának 

vagy késedelmének 

időtartama. 

 

Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha 

a) a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja, 

b) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, 

c) a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy 

d) a közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges. 

 

Az ettől eltérő különös szabályok az egyes ügyleírásoknál kerülnek meghatározásra.  

 

III. Alapvető eljárási szabályok:  

 

• A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha az ügy tárgyára 

tekintettel cselekvőképesnek minősül. 

 

• Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, 

vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az 

ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása 

személyes eljárásnak minősül. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el 

ugyanaz a személy. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a 

rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást 

közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy 

jegyzőkönyvbe kell mondani. A természetes személy ügyfél részére, akinek nincs 

képviselője és ismeretlen helyen tartózkodik vagy nem tud az ügyben eljárni, az eljáró 

hatóság gondoskodik ügygondnok kirendeléséről.  

 

• Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz 

írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni. 

 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 

• Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél 

és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét. 

 

• Nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági 

állásfoglalás csatolása, és az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével olyan 

adat, amely nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell. 

 

• A kérelem az illetékes hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem 

zárja ki – a kormányablaknál terjeszthető elő. 

 

• A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 

használt elnevezéssel. 

 

• A hatóság az illetékességi területén hivatalból megindítja az eljárást, ha 

a) az eljárás megindítására okot adó körülmény jut a tudomására, 
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b) erre bíróság kötelezte, 

c) erre felügyeleti szerve utasította, 

d) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást, vagy 

e) ezt egyébként jogszabály előírja. 

A hivatalból indított eljárás szabályait kell alkalmazni azon eljárásokra, amelyekben a 

hatóság az ügyfél kérelmére induló eljárást hivatalból folytatja. A hivatalbóli eljárás az 

első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert 

ügyfelet a hatóság értesíti. 

 

• A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes 

személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott 

személyes adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás 

tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és 

kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a 

tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is 

– kezeléséhez hozzájárulást adott. 

 

• A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok ne kerüljön 

nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok 

védelme biztosított legyen. 

 

• A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához – jogszabályban meghatározott 

módon és körben – megismerheti azokat a védett adatokat, amelyek eljárásával 

összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében 

szükséges. 

 

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus 

úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az 

eljárásban résztvevőkkel. 

 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság 

tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

 

• Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a 

kapcsolattartás módját. 

 

• A hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, 

megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor 

mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az 

eljárást megszünteti, azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból törvény 

kizárja, vagy az az eljárás sikerét meghiúsítaná. 

 

• Amennyiben a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, 

vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az 

szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy 
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kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a 

kérelmezőt. 

 

• Kérelemre indult eljárásokban a gyámhatósági ügyeket érintően a tényállás tisztázása 

érdekében hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye. 

 

• A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályban 

meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz, 

vagy az ugyanazon jog érvényesítésére irányuló kérelmet a bíróság vagy a hatóság 

érdemben már elbírálta, és a kérelem tartalma, valamint az irányadó jogi szabályozás 

nem változott. 

 

• A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. 

Ha a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a 

hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti 

benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt 

benyújtást követő naptól kell számítani. 

 

• A hatóság az eljárást megszünteti, ha 

a) a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás 

megindítását követően jutott a hatóság tudomására, 

b) a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a 

kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

c) az eljárás okafogyottá vált, 

d) az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, 

illetve ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem 

folytatható, 

f) a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

g) az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ (a továbbiakban: 

előkérdés), amely bíróság vagy más szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a 

hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó felhívásának nem tesz eleget. 

 

• Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság kötelezi, 

hogy a megjelölt helyen és időpontban jelenjen meg. Ha az idézett személy kora, 

egészségi állapota vagy más méltányolható ok miatt a hatóság előtt nem képes 

megjelenni, az idézett személyt a tartózkodási helyén is meg lehet hallgatni. 

 

• Az idézést – ha az ügy körülményeiből más nem következik – úgy kell közölni, hogy 

arról az idézett a meghallgatást megelőzően legalább öt nappal értesüljön. Az 

idézésben meg kell jelölni, hogy a hatóság az idézett személyt milyen ügyben és 

milyen minőségben kívánja meghallgatni. Az idézett személyt figyelmeztetni kell a 

megjelenés elmulasztásának következményeire.  

 

• Ha az idézett személy a szabályszerű idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása 

előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos 

okkal nem menti ki, vagy utólag megfelelően nem igazolja, vagy az idézésre 
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meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki, 

eljárási bírsággal sújtható. 

 

• Ha az idézett személy az idézésre nem jelent meg, és távolmaradását nem mentette ki, 

a rendőrség útján elővezettethető.  

 

• Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. 

 

• A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 

tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. 

• A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. 

• A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Törvény vagy kormányrendelet 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé 

teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását.  

 

• A tanúként idézett személy – a törvényben meghatározott kivétellel - köteles 

tanúvallomást tenni.   

 

Tanúként nem hallgatható meg 

a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, 

b) védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól. 

 

A tanú a vallomástételt megtagadhatja, ha 

a) bármelyik ügyfél Ptk. szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó), 

b) vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével 

vádolná, 

c) a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény 

szerinti médiatartalom-szolgáltató (a továbbiakban: médiatartalom-szolgáltató), 

vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

álló személy – a jogviszonya megszűnése után is –, és a tanúvallomásával a 

számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt 

átadó személy kilétét felfedné, vagy 

d) diplomáciai mentességben részesülő személy. 

 

• Szakértőt kell meghallgatni vagy – legalább tizenöt napos határidő tűzésével – 

szakvéleményt kell kérni, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel. 

 

• Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az 

ügyintéző nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni.   

 

• Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, 

igazolási kérelmet terjeszthet elő.  
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• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet 

az eljárás során keletkezett iratba. A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a 

szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet be. Harmadik személy 

akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, 

hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy 

hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 

 

• A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során hozott egyéb döntések 

végzések.  

 

• A hatóság a kérelemre indult eljárásban az eljárás megindításától számított nyolc 

napon belül függő hatályú döntést hoz. 

 

• A függő hatályú döntésben a hatóság rendelkezik arról, hogy 

a) az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény 

szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások 

igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) 

megfelelő  összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a kérelmező 

ügyfél részére megfizetni, 

b) a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, 

c) a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. 

 

• A függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési határidő 

elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette 

meg. A felfüggesztést elrendelő vagy szünetelést megállapító döntést megelőzően 

hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.  

 

• A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen 

önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a 

végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető 

végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.  

Kérelemre induló jogorvoslati eljárások 

a) a közigazgatási per, 

b) a fellebbezési eljárás. 

 

• Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot járási (kerületi) hivatal vezetője vagy – a 

képviselő testület kivételével – helyi önkormányzat szerve, vagy hozta. 

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt 

módosítja vagy visszavonja. 

Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a 

véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható 

döntés esetén  közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike 

fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.  

 

• A hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már – az e törvényben meghatározott 

kivételekkel – nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be. 

Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése 

véglegessé válik, ha  

a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, 
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b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy 

c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú 

döntés közlésével. 

A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a 

döntés 

a) az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a 

döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű 

ügyfél, 

b) az utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való 

megérkezésének napján, ha a fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi 

fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy visszavonja fellebbezését. 

 

• A határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést 

tartalmaz, az ügyben eljárt szakhatósággal. A végzést a hatóság közli azzal, akire 

nézve az rendelkezést tartalmaz, és akinek a jogát vagy jogos érdekét érinti. A hatóság 

az ügyfél kérelmére egy ízben, külön illeték vagy díj felszámítása nélkül ad ki 

másolatot a vele nem közölt végzésről. 

 

• A nem elektronikusan közölt iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek 

kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, 

mert az a címzett hatósági nyilvántartásban szereplő lakcíméről vagy székhelyéről a 

hatósághoz 

a) -„nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés második 

megkísérlésének napját, 

b) „ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés 

megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

• Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az 

végrehajtható. 

A végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a 

döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el. 

A hatóság a végrehajtást hivatalból vagy a jogosult kérelmére rendeli el. A hatóság a 

döntés végrehajthatóságától, illetve a végrehajtás elrendelésére irányuló kérelem 

beérkezésétől számított öt napon belül elrendeli a végrehajtást, és a döntést közli a 

végrehajtást foganatosító szervvel is. A végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet 

vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem 

rendelkezik – az állami adóhatóság foganatosítja.  

  

IV. Eljárási költségek:  

 

Eljárási költség mindaz a költség, ami az eljárás során felmerül. 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárás költségeit az viseli, akinél azok 

felmerültek. 

Az eljárás résztvevője viseli a jogellenes magatartásával okozott költségeket. 

Azon eljárási költséget, amelynek viselésére senki nem kötelezhető, az eljáró hatóság 

viseli. 

Az eljáró hatóság viseli a nyelvhasználat az Ákr. 21. § (1) bekezdése alapján felmerült 

fordítási és tolmácsolási költségét. 
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Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

Az eljárási költség összegét az azt alátámasztó bizonyítékok figyelembevételével kell 

megállapítani. 

A hatóság az indokolatlanul magas eljárási költség helyett alacsonyabb összeget állapít 

meg. 

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére, vagy törvényben meghatározott más fontos okból 

költségmentességet engedélyezhet.  

 

V. Ügyfélfogadás:  

 

Mezőtúri Járási Hivatal 

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 

5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 

 

Hétfőn:  8:00-18:00 

Kedd:  nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  8:00-16:00 

Csütörtök:  13:00-16:00 

Péntek:  8:00-12:00 

 

Mezőtúri Járási Hivatal Kormányablak 

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 

 

Hétfőn:  7:00-17:00 

Kedd:  8:00-16:30 

Szerda:  8:00-16:30 

Csütörtök:  8:00-18:00 

Péntek:  8:00-15:00 

 

Kétpó (ideiglenes ügysegéd) 

5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

Kedd:  14:00-16:00 

 

Mesterszállás  (ideiglenes ügysegéd) 

5452 Mesterszállás, Szabadság út 24. 

Csütörtök:  10:00-11:30 

 

Mezőhék  (ideiglenes ügysegéd) 

5453 Mezőhék, Kossuth Lajos út 1. 

Csütörtök:  11:45-12:30 
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1. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

A szülők megállapodása a szülői felügyelet gyakorlásáról  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

 

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén 

a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének a 

lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területen 

található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek 

lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik 

szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár 

el, amelynek területén az anya lakóhelye található. 

Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely 

határozza meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az 

eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
A gyermek születési anyakönyvi kivonata. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A szülői felügyeletet a szülők –megállapodásuk vagy a 

gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése 

hiányában-közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek 

együtt. A szülői felügyelet gyakorlásában a jövőre nézve a 

szülők megállapodhatnak. A megállapodásuk 

jegyzőkönyvbe foglalásakor a szülőket tájékoztatni kell 

arról, hogy a megállapodásukat módosíthatják, valamint 

ezen megállapodásuk nem azonos hatályú a bíróság szülői 

felügyelet rendezése iránti perben hozott határozatával.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Szóbeli megállapodás jegyzőkönyvben történő  rögzítéssel. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A szülők közös kérésére nyilatkozatuk azonnali 

jegyzőkönyvbe vétele. 
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Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Nem releváns 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A szülői felügyelet közös gyakorlására jogosult különélő 

szülők megállapodhatnak abban, hogy a szülői 

felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket 

egymás között megosztják, vagy a jövőre nézve a szülői 

felügyeleti jogokat egyikőjük gyakorolja. Megállapodásuk 

alapján rögzíteni kell azt a tényt is, hogy a gyermek 

megállapodásuk 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.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 
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az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  
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• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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2. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

A gyermek nevének megállapítása  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén 

a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, 

gyámjának a lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területen 

található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek 

lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik 

szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár 

el, amelynek területén az anya lakóhelye található. 

Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely 

határozza meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az 

eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

- gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- bíróság döntésé a szülői felügyeleti jog gyakorlásának 

rendezésére vonatkozóan 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A gyermek - szüleinek megállapodása szerint - apjának 

vagy anyjának születési vagy házasságkötéssel szerzett 

családi nevét viseli. Ha a szülők nem kötöttek házasságot, a 

gyermek nem viselheti az anyja más személlyel kötött 

házassága folytán viselt nevét, ha azt az anya a házasságra 

utaló toldással viseli. A gyermek családi névként szüleinek 

összekapcsolt családi nevét is viselheti, akkor is, ha a 

szülők a házasságkötés után családi nevüket nem 

kapcsolták össze vagy a szülők nem kötöttek házasságot. A 

gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet.  

 

A gyámhatóság állapítja meg a gyermek nevét, ha 

• a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők a 

gyermek családi és utónevének meghatározásával 

kapcsolatos megállapodásukat a gyámhatóság 

felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik 
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be; vagy 

• a gyermek mindkét szülője ismeretlen. 

A gyámhatóság állapítja meg a gyermek utónevét, ha a 

szülői felügyeleti jogot az a szülő gyakorolja, aki az 

anyakönyvvezető vagy a gyámhatóság felhívása ellenére a 

gyermek utónevét - a felhívás közlésétől számított harminc 

napon belül - nem határozza meg. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve  

hivatalból. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A szülői felügyeletet a szülők - megállapodásuk vagy a 

gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában 

- közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. 

 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges 

kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a 

szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság 

döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a 

gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e 

tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a 

kiskorú gyermek nevének meghatározása és 

megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli 

tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy 

letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének 

kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és 

iskolájának, életpályájának megválasztása. 

Ha a különélő szülők egyes, a fentiekben meghatározott, 

közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében 

nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt. 

 

A gyámhatóság a gyermek családi és utónevének 

megállapítása érdekében, ha 

• a szülői felügyeletet közösen gyakorló együtt élő vagy 

különélő szülők a gyermek családi és utónevének 

meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a 

gyámhatóság felhívásától számítva harminc napon 
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belül nem jelentik be, tárgyalást tart a szülők 

megállapodásának elősegítésére, vagy 

• a gyermek mindkét szülője ismeretlen, határozattal 

dönt a gyermek családi és utónevéről, egyidejűleg a 

megállapítja a képzelt szülők adatait. 

A tárgyalás eredményeként a szülők döntése alapján, 

eredménytelensége esetén határozattal dönt a gyermek 

családi és utónevéről.  

 

A gyámhatóság a gyermek utónevének megállapítása 

érdekében meghallgatja a szülői felügyeleti jogát egyedül 

gyakorló szülőt, ha a szülő az anyakönyvvezető vagy a 

gyámhivatal felhívása ellenére a gyermek utónevét – a 

felhívás közlésétől számított harminc napon belül – nem 

határozta meg. Ha a meghallgatás eredményre vezet, a 

gyámhatóság a szülő döntése alapján határozza meg a 

gyermek nevét, vagy nem vezet eredményre, a gyámhivatal 

határozattal dönt a gyermek utónevéről. 

A fenti esetben, feltéve, hogy a gyermek családi jogállása 

rendezett, a gyámhatóság a gyermek utónevének 

megállapítása érdekében meghallgatja a másik szülőt is, és 

véleményének figyelembevételével dönt, ha a másik szülő 

szülői felügyeleti joga szünetel és cselekvőképtelen 

kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy a 

cselekvőképességében a szülői felügyeleti jogok gyakorlása 

tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  
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Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 
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valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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3. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

A szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyása, a gyermeknek a szülőjével 

azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölése  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén 

a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének a 

lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területen 

található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek 

lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik 

szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár 

el, amelynek területén az anya lakóhelye található. 

Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely 

határozza meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az 

eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

Ha a gyermek a gyámhivatal jóváhagyásával a szülők 

lakóhelyét vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási 

helyet elhagyta, ezt követően a gyámhivatal illetékességét a 

gyermek lakóhelye határozza meg. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyi 

igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú jogosítvány) és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A gyámhatóság a szülők lakóhelye elhagyásának Ptk. 

4:152. § (4) bekezdése szerinti jóváhagyása során vizsgálja, 

hogy a gyermek törvényes képviselete, lakhatása és tartása 

a kérelemben megjelölt helyen miképpen biztosítható.  

Ha a gyermek nem intézménybe, hanem magánszemélyhez 

kíván költözni, köteles a magánszemélyt is meghallgatni és 

nála környezettanulmányt készíteni. 

Ha a gyámhatóság a szülők lakóhelyének elhagyását 

jóváhagyja, egyúttal tájékoztatja a szülőket, hogy a 

jóváhagyás – a személyes gondozás és nevelés kivételével – 

a szülők szülői felügyeleti jogát és tartási kötelezettségét 

nem érinti. 

Ha a gyámhatóság a kérelmet elutasítja és a gyermek a 

szülők lakóhelyét már jóváhagyás nélkül elhagyta, 
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egyidejűleg kötelezi a gyermeket a visszatérésre, szükség 

esetén felhívja a gyermek kiadására azt a személyt, aki a 

gyermeket jogtalanul tartja magánál. Ugyanígy jár el a 

gyámhatóság abban az esetben is, ha a szülők lakóhelyének 

elhagyását jóváhagyta, de azt követően a feltételek 

megváltozása miatt a jóváhagyását visszavonja. 

 

A szülők közötti vita esetén bármelyik szülő kérheti a 

gyámhatóság döntését a gyermeknek a szülőjével azonos 

lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelöléséről. A 

gyámhatóság a gyermek tartózkodási helyének a Ptk. 4:175. 

§ (2) bekezdése szerinti kijelölése során vizsgálja, hogy a 

gyermek törvényes képviselete, gondozása, nevelése és 

tartása a kérelemben megjelölt helyen, a megjelölt személy 

közreműködésével miképpen biztosítható. 

Ha a különélő szülő nem ért egyet a gyermek tartózkodási 

helyének a szülői felügyeleti jogát gyakorló másik szülő 

lakóhelyén kívül történő kijelölésével, kérelmére a 

gyámhatóság eljárása során megvizsgálja, hogy 

kapcsolattartási jogát milyen módon tudja gyakorolni. A 

gyámhatóság ezzel egyidejűleg tájékoztatja a különélő 

szülőt arról, hogy bírósághoz fordulhat a szülői felügyelet 

gyakorlásának rendezése vagy az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása érdekében.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A tizenhatodik életévét betöltött gyermek, a szülői 

felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy a gyermeket 

személyesen gondozó és nevelő, vagy a gyermek személyes 

gondozását és nevelését vállalni szándékozó személy 

írásbeli vagy szóbeli kérelmére indul. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A tizenhatodik 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 ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 
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Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 
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az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 
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hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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4. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

A gyermek huzamosabb időtartamú vagy letelepedés céljából 

történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén 

a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének a 

lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területen 

található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek 

lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik 

szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár 

el, amelynek területén az anya lakóhelye található. 

Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely 

határozza meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az 

eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Hiteles magyar fordítással:  

˗ azok az okiratok, így különösen a külföldi hatóság által 

kiállított környezettanulmány, iskolalátogatási igazolás, 

a szülő jövedelemigazolása, befogadó nyilatkozat, 

amelyekből megállapítható, hogy a gyermek nevelése, 

tartása, ellátása és tanulmányainak folytatása külföldön 

biztosítva van, valamint 

˗ a gyermeknek a külön élő szülőjével történő 

kapcsolattartás szabályozását rendező bírósági vagy 

gyámhivatali döntés  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A szülői felügyeletet a szülők - megállapodásuk vagy a 

gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában 

- közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. 

 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges 

kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a 

szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság 

döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a 

gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e 

tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a 

kiskorú gyermek nevének meghatározása és 
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megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli 

tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy 

letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének 

kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és 

iskolájának, életpályájának megválasztása. 

Ha a különélő szülők egyes, a fentiekben meghatározott, 

közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében 

nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt. 

 

A vita elbírálása során a gyámhatóság mérlegeli, hogy a 

gyermeknek a különélő szülőjével való kapcsolattartását 

rendező bírósági vagy gyámhatósági határozat 

végrehajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság 

hiányában biztosítható-e. Ha a szülők a gyermek külföldi 

tartózkodási helyének kijelölésében nem tudnak 

egyezségre jutni, a gyámhatóság tájékoztatja a feleket a 

szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése iránti 

bírósági eljárás megindításának lehetőségéről.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyermek huzamos időn át - így tanulmányok folytatása, 

munkavállalás vagy más hasonló célból - önállóan vagy 

egyik szülőjével mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat 

külföldön. 

A gyermek letelepedés céljából történő külföldre 

távozásához erre vonatkozó szülői engedély szükséges. 

A szülők közötti vita esetén bármelyik szülő kérheti a 

gyámhatóság 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.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 
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formanyomtatványok: 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  



36  

  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 
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• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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5. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

A gyermek állampolgárságának megváltoztatása  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 

szülőjének, gyámjának a lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi 

területen található, a gyámhatóság illetékességét a 

gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek 

lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a 

gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye 

található. 

Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely 

határozza meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában 

az eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

• Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

• bíróság döntésé a szülői felügyeleti jog gyakorlásának 

rendezésére vonatkozóan 

• A gyermek állampolgárságát megváltoztatni kívánó, 

külföldön letelepedett szülő a kérelméhez csatolja 

a) a hontalanság elkerülése érdekében azt az 

okiratot, amely valószínűsíti a gyermek számára a 

másik állampolgárság megszerzését, és 

b) a külföldön történt letelepedését, jövedelmét 

igazoló okiratot. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A gyermek állampolgárságának megváltoztatása 

kérdésében a szülők közötti vita esetén bármelyik szülő 

kérheti a gyámhatóság döntését. 

A vita elbírálása során a gyámhivatal mérlegeli, hogy 

a) a gyermeknek a különélő szülőjével való 

kapcsolattartását rendező bírósági vagy gyámhivatali 

határozat végrehajtása nemzetközi szerződés vagy 

viszonosság hiányában biztosítható-e, és 

b) a gyermek tanulmányainak külföldön történő 



39  

  

folytatása, egészségügyi, szociális ellátásokhoz való 

hozzájutása vagy egyéb körülmények miatt érdekében 

áll-e állampolgárságának megváltoztatása. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A szülői felügyeletet a szülők - megállapodásuk vagy a 

gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában 

- közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. 

 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges 

kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a 

szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság 

döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a 

gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e 

tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a 

kiskorú gyermek nevének meghatározása és 

megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli 

tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy 

letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének 

kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és 

iskolájának, életpályájának megválasztása. 

Ha a különélő szülők egyes, a fentiekben meghatározott, 

közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében 

nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 
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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 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 
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vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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6. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

Gyermek iskolájának, életpályájának kijelölése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Kunhegyesi Járási Hivatala  

 

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén 

a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének a 

lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területen 

található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek 

lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik 

szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár 

el, amelynek területén az anya lakóhelye található. 

Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely 

határozza meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az 

eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A szülői felügyeletet a szülők - megállapodásuk vagy a 

gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában 

- közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. 

 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges 

kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a 

szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság 

döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a 

gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e 

tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a 

kiskorú gyermek nevének meghatározása és 

megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli 

tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy 

letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének 

kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és 

iskolájának, életpályájának megválasztása. 

Ha a különélő szülők egyes, a fentiekben meghatározott, 

közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében 

nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt. 
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Az eljárást kezdeményezhetik a szülők vagy a 

korlátozottan cselekvőképes gyermek is. Amennyiben a 

nevelési-oktatási intézmény jelzi a gyámhatóságnak a 

gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával 

kapcsolatban felmerült vitát, a gyámhatóság tájékoztatja az 

arra jogosultakat a kérelem benyújtásának lehetőségéről. A 

gyámhivatalnak az eljárás során elsősorban a szülők és a 

gyermek közötti megegyezésre kell törekednie. Az eljárás 

során a gyámhatóság vizsgálja és mérlegeli a gyermek 

képességeit, eddigi tanulmányait és eredményeit, valamint 

egészségi állapotát. A vizsgálat során ki kell kérni a 

nevelési tanácsadó vagy a gyermek nevelési-oktatási 

intézményének véleményét, továbbá – szükség esetén – a 

gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó vagy a gyermek 

egészségi állapotának megítélésére jogosult egészségügyi 

szolgáltató szakvéleményét.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban vagy szóban előterjesztett kérelemmel. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

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 gyámhatóság a szülő vagy a gyermek kérelmére 

dönt. A korlátozottan cselekvőképes gyermek a kérelmét 

önállóan is előterjesztheti.  

Ha a nevelési-oktatási intézmény jelzi a gyámhivatalnak a 

gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával 

kapcsolatban felmerült vitát, a gyámhivatal tájékoztatja a  

jogosultakat a kérelem benyújtásának lehetőségéről. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 
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Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 
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megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 
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legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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7. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

Gyámnevezés, gyámságból kizárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 

szülőjének a lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi 

területen található, a gyámhatóság illetékességét a 

gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek 

lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a 

gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye 

található. 

Lakóhely hiányában a fentiekben foglaltak szerint a 

gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely határozza 

meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában 

az eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Ha a szülő a gyámot nevező vagy a gyámságból kizáró 

nyilatkozatát a gyámhatóság előtt teszi, a jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell a gyermek, a nevezett gyám vagy a 

gyámságból kizárt személy személyazonosító adatait, 

valamint a szülő felhívását lakóhely változásának 

bejelentésére. A szülő a lakóhelyváltozásáról szóló 

gyámhatósági bejelentési kötelezettségének úgyis eleget 

tehet, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartását vezető szervtől kéri, hogy a 

lakóhelyváltozás tényét közölje a gyámhatósággal. A 

gyámnevezést tartalmazó vagy a gyámságból kizáró 

gyámhatósággal közölt jognyilatkozatról a gyámhatóság 

naprakész nyilvántartást vezet és a szülő lakóhelyének 

megváltozása esetén a gyámhatóság a gyámnevezést 

tartalmazó vagy a gyámságból kizáró jognyilatkozatról 

felvett jegyzőkönyv egy példányát megküldi az illetékessé 

vált gyámhivatalnak. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen előterjesztett nyilatkozat.  
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Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Szóbeli nyilatkozat azonnali jegyzőkönyvbe vételével  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A szülői felügyelettel rendelkező szülőnek joga van ahhoz, 

hogy kiskorú gyermeke részére gyámot nevezzen, vagy 

valakit a gyámság viseléséből kizárjon. A gyámhatóság a 

szülő gyámnevezésre vagy a kizárásra vonatkozó 

nyilatkozatát a gyámkirendelésre irányuló eljárás során 

köteles figyelembe venni.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  
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• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 
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végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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8. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

Kapcsolattartás (rendezése, megváltoztatása, szüneteltetése, 

megvonása) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén 

a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének a 

lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területen 

található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek 

lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik 

szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár 

el, amelynek területén az anya lakóhelye található. 

Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely 

határozza meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az 

eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírói ítélet vagy  

- szülői felügyelet gyakorlásáról szóló jogerős bírósági 

döntés,  

- gyámhatóság által jegyzőkönyvbe foglalt megállapodás 

szülői felügyeleti jog gyakorlásáról  

- kapcsolattartásról szóló jogerős bírósági vagy hatósági 

döntés  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes, de az eljárás költségeit az ügyfél 

viseli a kapcsolattartási ügyekben. 

Alapvető eljárási szabályok: A kapcsolattartás célja, hogy a gyermek és a 

kapcsolattartásra jogosult személyek közötti családi 

kapcsolatot fenntartsa, továbbá a kapcsolattartásra jogosult 

szülő a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan 

figyelemmel kísérje, tőle telhetően segítse. A 

kapcsolattartás formái a folyamatos és az időszakos 

kapcsolattartás és a felügyelt kapcsolattartás.  

 

A folyamatos kapcsolattartás magában foglalja a 

gyermekkel a gyermek szokásos tartózkodási helyén való 

személyes találkozást (a továbbiakban: meglátogatás), a 

gyermeknek a szokásos tartózkodási helyéről rendszeresen, 

meghatározott időtartamra, a visszaadás kötelezettségével 

történő elvitelét, meghatározott időtartamú külföldre 

vitelét, és a gyermekkel személyes találkozás nélkül történő 
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rendszeres kapcsolattartást – így különösen a levelezést, a 

telefonkapcsolatot, illetve az informatikai eszköz útján való 

kapcsolatot –, az ajándékozást és a csomagküldést. 

Az időszakos kapcsolattartás magában foglalja a 

gyermekkel a tanítási szünetek és a többnapos ünnepek 

időszakában való huzamos együttlétet, a külföldre vitel 

lehetőségével vagy annak a gyermek érdekében való 

kizárásával. 

A felügyelt kapcsolattartás elrendelésével a gyámhivatal 

arra törekszik, hogy a gyermek számára biztonságos 

körülmények között segítse elő a kapcsolattartásra 

jogosulttal a családi kapcsolat felépítését vagy 

helyreállítását. 

  

A gyermek érdekét veszélyeztető körülmény vagy 

felróható magatartás hiányában a kapcsolattartásra 

jogosulttól az elvitel, és - különösen, ha a kapcsolattartásra 

jogosult szülő szokásos tartózkodási helye külföldön van - 

a meghatározott időtartamú külföldre vitel jogát is 

magában foglaló kapcsolattartás nem vonható meg. A 

gyermek elvitelével felmerülő kiadások - ha a bíróság vagy 

a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik- a 

kapcsolattartásra jogosultat terhelik.  

  

A gyámhatóság vita esetében bármelyik fél kérelmére dönt 

a kapcsolattartásról vagy annak megváltoztatásáról, kivéve, 

ha a szülő és a gyermek kapcsolattartásának megállapítása 

a bíróság hatáskörébe tartozik. 

 

A gyámhatóság a kapcsolattartást elsősorban tárgyalás 

megtartása során, a gyermeket gondozó szülő vagy más 

személy (a továbbiakban együtt: kapcsolattartásra 

kötelezett) és a kapcsolattartásra jogosult egyezségével 

törekszik rendezni. Egyezség hiányában a gyámhatóság - a 

kapcsolattartás céljának megfelelően - a Ptk. 4:181. § (2) 

bekezdésében meghatározott szempontok alapján, a 

kapcsolattartásra jogosult és a kapcsolattartásra kötelezett 

méltányos érdekére, körülményeire, valamint a gyermek 

korára, egészségi állapotára, tanulmányi előmenetelére 

tekintettel, a gyermek érdekében dönt.  

  

A kapcsolattartás rendezésével, a kapcsolattartás 

végrehajtásával és a szülői felügyeleti jog gyakorlásával 

összefüggő gyámhatósági eljárásban közvetítői eljárás 

folytatható le.  

  

A gyámhatóság a már megállapított kapcsolattartási jogot a 

gyermek érdekében – kérelemre – korlátozza, ha a 
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jogosított a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő 

személy sérelmére visszaél. Visszaélésnek, felróható 

magatartásnak minősül az is, ha a jogosult nem a 

szabályozásnak megfelelően él kapcsolattartási jogával, 

illetve ha ezen kötelezettségének önhibájából 6 hónapig 

nem tesz eleget.  

  

A gyámhatóság – kérelemre – meghatározott időre a 

kapcsolattartási jog szüneteltetését rendeli el, ha a jogosított 

a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy 

sérelmére súlyosan visszaél. A szünetelés leghosszabb 

időtartama 6 hónap, különösen súlyos visszaélés esetén 1 

év.  

  

A gyámhatóság a határozatában megállapított 

kapcsolattartási jogot – kérelemre – megvonja, ha a 

jogosított a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő 

személy sérelmére súlyosan visszaél, és e magatartásával a 

gyermek nevelését és fejlődését súlyosan veszélyeztette.  

  

A kapcsolattartás megváltoztatása során a gyámhatóság a 

korábban megállapított kapcsolattartás  formájának, 

gyakoriságának,  időtartamának, helyének 

megváltoztatásáról külön-külön vagy együttesen is 

dönthet.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban vagy szóban előterjesztett kérelemmel. A 

kapcsolattartás rendezésére, megváltoztatására irányuló 

kérelmet a korlátozottan cselekvőképes gyermek önállóan 

is előterjesztheti.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és 

közvetlen kapcsolatot tartson fenn. A gyermeket nevelő 

szülő vagy más személy köteles a zavartalan 

kapcsolattartást biztosítani. 

A gyermekétől különélő szülő - ha a bíróság vagy a 

gyámhatóság eltérően nem rendelkezik - jogosult és köteles 

gyermekével kapcsolatot tartani. 

A kapcsolattartásra a nagyszülő, a testvér és - ha a szülő és 
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a nagyszülő nem él vagy a kapcsolattartásban tartósan 

akadályozva van, vagy a kapcsolattartási jogát önhibájából 

nem gyakorolja - a gyermek szülőjének testvére és 

szülőjének házastársa is jogosult. 

 

A kapcsolattartásra - ha a gyermek hosszabb időn keresztül 

a háztartásában nevelkedett - kérelmére feljogosítható a 

volt mostohaszülő, nevelőszülő, gyám és az is, akinek a 

gyermekre vonatkozó apasági vélelmét a bíróság 

megdöntötte. 

A kapcsolattartási jog magában foglalja a gyermekkel való 

személyes találkozást, a gyermeknek a lakóhelyéről vagy a 

tartózkodási helyéről rendszeresen, meghatározott 

időtartamra történő elvitelét, a gyermekkel időszakonként, 

elsősorban az oktatási szünetek és a többnapos ünnepek 

időszakában való huzamos együttlétet, és kiterjed a 

kapcsolat személyes találkozás nélküli fenntartására. 

A kapcsolattartás joga - ha a bíróság vagy a gyámhatóság a 

gyermek érdekében eltérően nem rendelkezik - az (1) 

bekezdésben foglalt keretek között kiterjed a gyermek 

meghatározott időtartamú külföldre vitelére is. 

A gyermek elvitelével felmerülő kiadások - ha a bíróság 

vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik - a 

kapcsolattartásra jogosultat terhelik. 

A kapcsolattartásról a házassági vagy a szülői felügyelet 

rendezése iránti perben a szülők egyezséget köthetnek; 

egyezségük hiányában a kapcsolattartásról - kérelemre 

vagy a gyermek érdekében hivatalból - a bíróság dönt. Ha 

házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti per 

nincs folyamatban, a kapcsolattartásról a szülők 

megegyezésének hiányában a gyámhatóság dönt. A döntés 

előtt az érdekelteket és az ítélőképessége birtokában lévő 

gyermeket meg kell hallgatni. 

A kapcsolattartásról a bíróság vagy a gyámhatóság a 

gyermek korának, egészségi állapotának, 

életkörülményeinek, a szülők személyes körülményeinek 

és az ítélőképessége birtokában lévő gyermek 

véleményének figyelembevételével rendelkezik. 

A kapcsolattartásra vonatkozó határozatban rendelkezni 

kell a kapcsolattartás gyakoriságáról, időtartamáról, 

folyamatos vagy időszakos voltáról, arról, hogy felügyelt 

kapcsolattartásra kerül-e sor, továbbá a gyermek 

átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és 

módjáról, a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó 

értesítési kötelezettségről és az elmaradt kapcsolattartás 

pótlásáról. 

Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, a 

kapcsolattartás megváltoztatását a határozat jogerőre 
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emelkedésétől számított két éven belül a bíróságtól lehet 

kérni. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  
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• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 
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ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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9. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

Kapcsolattartásra vonatkozó (bírósági vagy gyámhatósági) 

határozat végrehajtása  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén 

a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének a 

lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területen 

található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek 

lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik 

szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár 

el, amelynek területén az anya lakóhelye található. 

Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely 

határozza meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az 

eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

 

- Kérelem a végrehajtás elrendelése iránt 

- Jogerős, kapcsolattartást rendező bírói vagy gyámhatósági 

döntés 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes, de az eljárás költségeit az ügyfél 

viseli a kapcsolattartási ügyekben. 

Alapvető eljárási szabályok: A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti 

kérelem benyújtásának a kapcsolattartás pótlására, ennek 

hiányában a kapcsolattartásra – a kapcsolattartásra 

vonatkozó határozatban – előírt határidő elteltétől, illetve a 

veszélyeztető magatartás tudomásra jutásától számított 30 

napon belül van helye.  

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. 

Ha a gyámhatóság eljárása során megállapítja az önhiba 

fennállását, végzéssel elrendeli a végrehajtást.  

 

Ha a kapcsolattartás a 14. életévét betöltött gyermek 

befolyásmentes, önálló akaratnyilvánítása miatt hiúsul 
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meg, a gyámhivatal a végrehajtási eljárást felfüggeszti, 

feltéve, hogy a felek – kérelemre vagy a gyámhivatal 

elrendelése alapján – igénybe veszik a közvetítői eljárást, 

vagy a felek bármelyike kéri a kapcsolattartás 

megváltoztatását, korlátozását vagy megvonását. 

A gyámhivatal a végrehajtási eljárást, amennyiben a fentiek 

szerinti eljárás sikerrel zárul, végzéssel megszünteti. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban vagy szóban előterjesztett kérelem. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezési határidő: döntés közlésétől számított 8 napon 

belül  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásáról a 

gyámhatóság gondoskodik.  

Ha a gyámhatóság a végrehajtást elrendelő végzésben a 

mulasztó felet 

• felhívja, hogy a végzés kézhezvételét követően 

esedékes kapcsolattartásnak a kapcsolattartásra 

vonatkozó határozat szerinti időpontban és módon 

tegyen eleget, illetve hagyjon fel a gyermeknek a másik 

fél ellen történő nevelésével, 

• felhívja, hogy a jogosultnak fel nem róható okból 

elmaradt kapcsolattartás pótlását a legközelebbi 

megfelelő időpontban, de legkésőbb hat hónapon belül 

biztosítsa, és megjelöli a pótlás végső határidejét, 

• figyelmezteti a fentiek szerinti kötelezettség önhibából 

történő nem teljesítésének jogkövetkezményeire, és 

egyúttal a meghatározott cselekmény végrehajtása 

esetén igénybe vehető eszközök valamelyikét 

alkalmazza, továbbá 

• erre irányuló kérelem esetén kötelezi a kapcsolattartás 

meghiúsítása folytán keletkezett igazolt költségek 

viselésére. 

Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra 

kötelezett a fentiek szerinti végrehajtást elrendelő 

végzésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a 

gyámhivatal kérelemre végzéssel 

• a család- és gyermekjóléti központ 

kapcsolatügyeletének, illetve a család- és gyermekjóléti 
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szolgálatnak a közreműködését vagy a védelembe vétel 

elrendelését kezdeményezheti, ha a kapcsolattartás 

gyakorlása konfliktusokkal jár, folyamatosan 

akadályokba ütközik, illetve a felek között 

kommunikációs zavarok állnak fenn, 

• dönt a feleknek a kapcsolattartás megszervezésére 

vonatkozó – a kapcsolattartás érdemét nem befolyásoló 

– kérelméről, így a gyermek átadásának és átvételének 

helyéről, időpontjának kismértékű változtatásáról, 

valamint az abban közreműködő személyekről. 

Ha a kapcsolattartásra kötelezett neki felróhatóan 

akadályozza a gyermeknek a kapcsolattartásra jogosulttal 

való kapcsolata kialakítását, fenntartását, a gyermeket 

bizonyíthatóan, a kapcsolattartásra jogosult ellen neveli és 

a kapcsolattartásra vonatkozó határozatnak az előbbiekben 

felsorolt végrehajtási intézkedések ellenére sem tesz eleget, 

a gyámhivatal 

• a szülői felügyeleti jog rendezése vagy a gyermek 

harmadik személynél történő elhelyezése iránt pert 

indíthat, feltéve, hogy az a kiskorú gyermek érdekében 

áll, és azt a szülő vagy harmadik személy is kéri, vagy 

• feljelentést tesz kiskorú veszélyeztetése vagy kiskorúval 

való kapcsolattartás akadályozása miatt. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 
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rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  
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• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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10. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

Kiskorú házasságkötésének engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Kunhegyesi Járási Hivatala  

 

Ha a tizenhatodik életévét betöltött gyermek kíván 

házasságot kötni, az előzetes engedélyt bármelyik 

házasulandó fél lakóhelye szerinti járási hivatal 

megadhatja, azonban az erről szóló határozatot a másik 

járási hivatallal közölni kell.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A házasságkötéshez szükséges előzetes engedély megadása 

iránti kérelemhez csatolni kell  

- a háziorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú 

gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi 

fejlettséggel rendelkezik,  

- a házasulandó felek jövedelemigazolását, vagy a 

házasulók által bemutatott nyilatkozatot, amelyből 

megállapítható, hogy a 16. életévet betöltött házasuló, 

illetve a meglévő vagy a 18. életévének elérése előtt 

születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a 

házasságkötés után biztosítva van,  

- szükség esetén a családvédelmi szolgálat tanácsadásán 

való részvételt tanúsító igazolást,  

- egyéb, jóváhagyást igénylő jognyilatkozatot tartalmazó 

okiratok.  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A 16. életévét betöltött kiskorú csak a gyámhatóság előzetes 

hozzájárulásával köthet házasságot. A házasságkötési 

engedély a gyámhatósági határozat véglegessé válását 

követő 6 hónapig hatályos.  

A gyámhatóság a házasságkötésre vonatkozó előzetes 

engedélyt akkor adja meg, ha a házasságkötés a kiskorú 

gyermek érdekét szolgálja, az engedély megadása iránti 

kérelmet a kiskorú gyermek szabad akaratából, befolyástól 

mentesen nyújtotta be, továbbá ha fennállnak az engedély 

megadásához meghatározott feltételek, rendelkezésre 

állnak a szükséges iratok és nyilatkozatok. Önmagában az 

a tény, hogy a kiskorú várandós – az egyéb körülmények 

gondos vizsgálata és mérlegelése nélkül – nem alapozza 

meg a házasságkötés engedélyezését. A kiskorú a 

házasságkötéssel nagykorúvá válik.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A 16. évét betöltött házasuló által előterjesztett kérelem.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 
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Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

25 napon belül, ha a házasulandó feleknek nem kell részt 

venniük a családvédelmi szolgálat tanácsadásán.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A 16. életévét betöltött házasuló az engedélyezés iránti 

kérelmét a gyámhatóságnál vagy az anyakönyvvezetőnél 

terjesztheti elő.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 
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jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 



67  

  

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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11. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

Tanköteles gyermek művészeti-, sport-, modell vagy hirdetési 

tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezése  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén 

a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének a 

lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területen 

található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek 

lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik 

szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár 

el, amelynek területén az anya lakóhelye található. 

Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely 

határozza meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az 

eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, valamint a foglalkoztatásra vonatkozó 

megállapodás/szerződés. 

Sport tevékenység esetén a gyámhatósági engedély iránti 

kérelemhez csatolni kell: 

a) a munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyt létesítő okirat tervezetét, illetve a 

jogviszony létesítésére vonatkozó előzetes írásbeli 

megállapodást, 

b) az országos sportági szakszövetség, ennek hiányában a 

szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetség (a 

továbbiakban együtt: szakszövetség) igazolását a 

sportági hivatásos versenyrendszer működtetéséről; 

c) a szakszövetség nyilatkozatát arról, hogy a sportágban 

a tanköteles fiatal munkavállaló hivatásos sportolókénti 

foglalkoztatására lehetőség van; 

d) a sportegészségügyi alkalmasságról szóló orvosi 

igazolást. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A szülőknek tanköteles gyermekük művészeti-, sport-, 

modell vagy hirdetési tevékenység keretében történő 

foglalkoztatásához be kell szerezniük a gyámhatóság 

engedélyét. A gyámhatóság a csatolt 

megállapodás/szerződés és a rendelkezésére álló 
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nyilatkozatok alapján a foglalkoztatás körülményeit és a 

gyermek érdekét is figyelembe véve dönt az engedély 

megadásáról vagy a kérelmet elutasítja.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

15 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A szülők és a tanköteles gyermek kérheti a gyámhatóságtól 

a gyermek művészeti-, sport-, modell vagy hirdetési 

tevékenység keretében történő foglalkoztatásának 

engedélyezését.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 
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résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  
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Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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12. Ügytípus megnevezése: Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek  

Szülői jognyilatkozatok jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ingatlan elidegenítése esetén:  

- az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három 

másolati példánya,  

- 3 hónapnál nem régebbi adó - és értékbizonyítvány, vagy 

ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv 

értékbecslése, kivéve, ha az ingatlan értékét az 

Illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már 

megállapította,  

- A közös tulajdon megállapodás alapján történő 

megszüntetésének jóváhagyása iránti kérelemhez 

mellékelni kell az elvi telekmegosztási engedélyt, továbbá 

a megosztás után kialakításra kerülő ingatlanrészekre 

vonatkozó értékbecslést.  

A gyámhivatal eljárása során a szerződés tárgyát képező 

ingatlan adatainak beszerzéséről gondoskodik.  

  

Ingóság elidegenítése esetén:  

• a vagyontárgy értékesítésével hivatásszerűen foglalkozó 

szerv vagy személy értékbecslése,  

• ingóságok értékesítésére vonatkozó szerződés.  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes, azonban az eljárás költségeit az 

ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre 

induló vagyoni ügyekben. 

Alapvető eljárási szabályok: A gyámhatóság előtt a szülők kérelmére indulhat eljárás 

jognyilatkozatuk jóváhagyása érdekében. A szülők 

gyermekük vagyoni ügyében tett jognyilatkozatának 

érvényességéhez a jogszabályban meghatározott esetekben 

a gyámhatóság hozzájárulása szükséges. A jognyilatkozat 

jóváhagyásával kapcsolatos eljárás során a gyámhatóság az 

összes körülményt mérlegelve azt vizsgálja, hogy a 

jognyilatkozat jóváhagyása a gyermek érdekeit szolgálja-e. 

A gyámhatóság a felsorolt jognyilatkozat jóváhagyását 

elutasítja, ha a jognyilatkozatot tartalmazó okirat alaki 

szempontból érvénytelen. A jognyilatkozat gyámhatósági 

jóváhagyása a jognyilatkozat érvényességéhez szükséges – 

jogszabályban előírt – egyéb feltételeket nem pótolja.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 
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Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kiskorú törvényes képviselőjének jognyilatkozata a 

gyámhatóság jóváhagyásával érvényes 

• a kiskorút megillető tartásról történő lemondás; 

• a kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra 

vagy őt terhelő kötelezettségre vonatkozó 

jognyilatkozat és a külön is visszautasítható 

vagyontárgyak öröklésének visszautasítása; 

• a kiskorú nem tehermentes ingatlanszerzése, ingatlana 

tulajdonjogának átruházása vagy megterhelése; 

• a kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való 

rendelkezés; vagy 

• a kiskorú jogszabályban meghatározott összeget 

meghaladó értékű vagyontárgyáról való rendelkezés 

• esetén. 

Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a kiskorú 

ingatlanvagyonának megterhelésére az ingatlan ellenérték 

nélküli megszerzésével egyidejűleg, az ingyenes juttatást 

nyújtó személy javára történő haszonélvezet alapításával 

kerül sor. 

Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a 

jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy közjegyzői 

eljárásban elbírálták.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 
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ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 
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áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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13. Ügytípus megnevezése: Örökbefogadási ügyek 

Örökbefogadhatónak nyilvánítás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Szolnoki Járási Hivatala (illetékessége: Jász-Nagykun-

Szolnok megye) 

Kijelölt gyámhivatal: A megyeszékhelyen működő 

gyámhivatal, a fővárosban Budapest Főváros 

Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatala, Pest megyében 

a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási 

Hivatala – ha nem indult a szülői felügyeleti jog 

megszüntetése iránti per. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- kérelemre induló eljárás esetén: nevelésbe vett gyermek 

gyámjának kérelme  

- hivatalból induló eljárás esetén: gyermekvédelmi 

szakszolgálat, gyermeket gondozó intézmény, vagy 

gyermekjogi képviselő jelzése 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.  

Ha az örökbefogadhatónak nyilvánítás indoka az, hogy  

- a szülő gyermekével önhibájából nem tart kapcsolatot és 

életvitelén, körülményein a nevelésbe vétel 

megszüntetése érdekében nem változtat, vagy a szülő fél 

éven át gyermekével semmilyen formában nem tart 

kapcsolatot, a kijelölt gyámhivatal meghallgatja a szülőt, 

a gyermek gyermekvédelmi gyámját, valamint a 

nevelőszülőt vagy a gyermeket gondozó 

gyermekotthoni alkalmazottat, és környezettanulmányt 

készít,  

- a szülő lakó- vagy tartózkodási helyét az új lakó- vagy 

tartózkodási helye megjelölése nélkül megváltoztatta, a 

kijelölt gyámhivatal intézkedik a lakó- vagy 

tartózkodási hely felkutatása iránt, valamint 

meghallgatja a gyermek gyermekvédelmi gyámját és a 

nevelőszülőt vagy a gyermeket gondozó 

gyermekotthoni alkalmazottat.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A jogszabályban meghatározott szervek, személyek 

írásbeli jelzése, javaslata, gyám kérelme írásban.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 60 napon belül 



77  

  

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyámhivatal a nevelésbe vett gyermek örökbefogadását 

akkor segíti elő, ha a gyermek életkora, egészségi állapota 

és egyéb körülményei alapján örökbefogadására reális 

esély van. Az örökbefogadhatónak nyilvánítás és az annak 

meghosszabbítása iránti eljárás a nevelésbe vett gyermek 

gyermekvédelmi gyámjának kérelmére vagy hivatalból 

indul. A hivatalból induló eljárást a gyermekvédelmi 

szakszolgálat, a gyermeket gondozó intézmény vagy a 

gyermekjogi képviselő is kezdeményezheti az 

örökbefogadhatóvá nyilvánítás iránti eljárás lefolytatására 

illetékes gyámhivatalnál.  

  

A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb két 

évre örökbefogadhatónak 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 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. 

 

A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadhatónak 

nyilvánítással és annak meghosszabbításával egyidejűleg 

a gyermek érdekében a szülő kapcsolattartási jogát 

szünetelteti.  

  

Ha az örökbefogadhatóvá nyilvánítás Ptk. 4:124. § (1) 

bekezdése szerinti, legfeljebb két évre szóló időtartama a 

gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás 

során telik le, akkor az örökbefogadhatónak nyilvánító 

határozat hatálya meghosszabbodik az eljárás jogerős 

befejezéséig. A kijelölt gyámhivatal az 

örökbefogadhatónak nyilvánítás időtartamát további 

legfeljebb két évvel meghosszabbítja, ha a gyermek 

örökbefogadása nem törtét meg, nincs folyamatban 

örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás, és a gyermek 

örökbefogadására reális esély van.  
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Ha a kiskorú örökbefogadására nem került sor, és utóbb a 

gyámhatóság a nevelésbe vételt megszünteti, az 

örökbefogadhatónak nyilvánító határozat hatályát veszti.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 
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gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 
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jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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14. Ügytípus megnevezése: Örökbefogadási ügyek 

Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

 

Az örökbefogadás előtti eljárásra az a gyámhivatal 

illetékes, amelynek területén az örökbe fogadni 

szándékozó személy lakóhelye van. Ha az örökbe fogadni 

szándékozók lakóhelye különböző gyámhivatalok 

illetékességi területén van, az eljárásra – kölcsönös 

tájékoztatás mellett – az örökbe fogadni szándékozók 

lakóhelye szerinti bármelyik gyámhivatal illetékes. 

Ha az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye és 

tartózkodási helye különböző gyámhivatalok illetékességi 

területén található, a tartózkodási hely szerint illetékes 

gyámhivatal jár el. 

Ha az örökbe fogadni szándékozó házaspár lakóhelye és 

tartózkodási helye különböző gyámhivatalok illetékességi 

területén található, a tartózkodási hely szerint illetékes 

gyámhivatal jár el. Ha az örökbe fogadni szándékozó 

házaspár tartózkodási helye különböző gyámhivatalok 

illetékességi területén található, a gyámhivatal 

illetékességét az a tartózkodási hely határozza meg, ahol a 

házaspár életvitelszerűen tartózkodik. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Kérelem 

A szakszolgálat előzetes eljárása során beszerzett iratok és 

vélemények  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az örökbefogadás előtti eljárást Magyarország területén 

szokásos tartózkodási hellyel rendelkező örökbe fogadni 

szándékozó személy kérelmére a lakóhelye, tartózkodási 

helye szerint illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat 

készíti elő. Ha az örökbefogadni szándékozó házaspár 

különböző gyermekvédelmi szakszolgálatok illetékességi 

területén rendelkezik lakóhellyel, az örökbefogadás előtti 

eljárás – egymás kölcsönös tájékoztatása mellett – 

bármelyik házasfél lakóhelye szerint illetékes 

gyermekvédelmi szakszolgálatnál lefolytatható.  

Ha az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye és 

tartózkodási helye különböző gyermekvédelmi 

szakszolgálatok illetékességi területén található, az 

ügyben az örökbe fogadni szándékozó személy 

tartózkodási helye szerinti gyermekvédelmi szakszolgálat 

jár el. 

Ha az örökbe fogadni szándékozó házaspár lakóhelye és 

tartózkodási helye különböző gyermekvédelmi 
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szakszolgálatok illetékességi területén található, a 

tartózkodási hely szerinti gyermekvédelmi szakszolgálat 

jár el. Ha az örökbe fogadni szándékozó házaspár 

tartózkodási helye különböző gyermekvédelmi 

szakszolgálatok illetékességi területén található, a 

gyermekvédelmi szakszolgálat illetékességét a szokásos 

tartózkodási hely határozza meg. 

 

Az örökbefogadni szándékozó szülők örökbefogadási 

szándékukra vonatkozó kérelmüket a gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz nyújtják be. A szakszolgálat az előzetes 

eljárás során 60 napon belül tájékoztatja az örökbefogadni 

szándékozó személyt az alkalmassági vizsgálat 

eredményéről. Ezt követően kerül sor az iratanyag 

gyámhatóság részére történő megküldésére. A 

gyámhatóság határozatban dönt az alkalmasság 

megállapításáról, amely a véglegessé válásától számított 3 

évig hatályos, lejárata előtt egy évvel meghosszabbítható. 

Az alkalmatlanság megállapítása esetén új eljárás csak a 

határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év 

elteltével kezdeményezhető.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A szakszolgálat előzetes eljárása során beszerzett iratok és 

vélemények megküldésével  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az örökbefogadás előtti eljárás lefolytatásának célja annak 

megállapítása, hogy az örökbefogadó személyisége és 

körülményei alapján alkalmas-e gyermek 

örökbefogadására. A gyámhatóság az örökbefogadás előtti 

eljárás során a gyermekvédelmi szakszolgálat által 

beszerzett iratok és megküldött javaslat birtokában, 

további bizonyítási eljárást követően állapítja meg az 

örökbe fogadni szándékozók örökbe fogadásra 

alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus - 



83  

  

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 
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érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 
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kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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15. Ügytípus megnevezése: Örökbefogadási ügyek 

Nyílt örökbefogadás engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Szolnoki Járási Hivatala (illetékessége: Jász-Nagykun-

Szolnok megye) 

Kijelölt gyámhivatal: A megyeszékhelyen működő 

gyámhivatal, a fővárosban Budapest Főváros 

Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatala, Pest megyében 

a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási 

Hivatala – ha nem indult a szülői felügyeleti jog 

megszüntetése iránti per. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A gyermek kihelyezéséhez:  

- az örökbefogadásra való alkalmasságot igazoló jogerős 

határozat 

- környezettanulmány  

  

Az örökbefogadás engedélyezéséhez:  

- az örökbefogadók jövedelmi viszonyairól szóló igazolás,  

- külföldön történt születés vagy házasságkötés esetén a 

születést és a házasságkötést igazoló irat, 

- nyílt örökbefogadás esetén - a házastárs és a rokon általi 

örökbefogadás kivételével - a gyermekvédelmi 

szakszolgálat vagy az örökbefogadást elősegítő közhasznú 

szervezet közreműködését igazoló irat 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes, de az eljárás költségét az ügyfelek 

viselik  

Alapvető eljárási szabályok: Nyílt örökbefogadás esetén a kijelölt gyámhatóság az 

örökbefogadót, az örökbefogadandó korlátozottan 

cselekvőképes gyermeket, az örökbefogadandó gyermek 

törvényes képviselőjét, a vér szerinti szülőt és a kiskorú 

vér szerinti szülő törvényes képviselőjét együttesen – 

tárgyalás keretében – hallgatja meg. Titkolt terhesség 

esetén a kijelölt gyámhatóság a kiskorú vér szerinti szülő 

kérelmére a törvényes képviselőjének meghallgatását 

mellőzheti. A kérelem alapján a gyámhatóság tizenöt 

napon belül dönt a kötelező gondozásba történő 

kihelyezésről. A szülő a hozzájáruló nyilatkozatát a 

gyermek születésétől számított hat héten belül - a 

gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója 

által történő nevelése érdekében - visszavonhatja. A 

visszavonás lehetőségére a szülőt figyelmeztetni kell. Az 

örökbefogadáshoz történt hozzájárulás esetén a szülő 

felügyeleti joga a gyermek hathetes életkorának 

betöltésével megszűnik. A szülői felügyelet megszűnését a 

gyámhatóság állapítja meg. Nyílt örökbefogadás - a 
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rokonok és a szülő házastársa által történő örökbefogadás 

kivételével - szülői hozzájárulás esetén is a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat vagy örökbefogadást 

elősegítő szervezet közreműködésével jöhet létre.  

  

Nyílt örökbefogadás esetén a szülő hozzájáruló 

nyilatkozatának megtételével szünetel a szülő felügyeleti 

joga. Ennek megállapítását a kijelölt gyámhatóság 

legkésőbb a gondozásba történő kihelyezésről szóló 

határozatban állapítja meg, ezzel egyidejűleg a gyermek 

részére családbafogadó gyámot rendel. A kijelölt 

gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése előtt az 

örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó 

gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján 

meggyőződik a gyermeknek a kötelező gondozási idő 

alatti családba történő beilleszkedéséről. A gyámhatóság 

az örökbefogadást engedélyező határozatában elrendeli az 

örökbefogadás utánkövetését, ezzel a gyámhatóság a 

gyermek örökbefogadó családba történő 

beilleszkedésének figyelemmel kísérését és az 

örökbefogadó család tanácsadással történő segítését 

biztosítja. A kijelölt gyámhatóság az örökbefogadás 

engedélyezése iránti eljárás során tájékoztatja az örökbe 

fogadni szándékozó személyt arról, hogy az 

örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre 

emelkedését követően hat hónap múlva, majd - a rokoni és 

házastársi örökbefogadás kivételével - másfél év múlva 

személyes találkozásra és együttműködésre kötelezett az 

utánkövetést végző szervezet szakemberével. Az 

örökbefogadás utánkövetését a nyílt örökbefogadásban 

közreműködő közhasznú szervezet látja el.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az örökbefogadni szándékozó személy és a gyermek 

törvényes képviselőjének személyesen előterjesztett, 

egyező kérelme alapján  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül, kivéve, ha a kötelező gondozási idő az egy 

hónapot meghaladja. Ebben az esetben a gondozási idő 

lejártát követő 21 napon belül kell a döntést meghozni.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Nyílt az örökbefogadás, ha a vér szerinti szülő 

meghatározott, általa ismert örökbefogadó tekintetében 

járul hozzá az örökbefogadáshoz. 



88  

  

Ha a vérszerinti szülők hozzájárulnak ahhoz, hogy 

gyermeküket általuk ismert személyek örökbefogadják, 

ezt a nyilatkozatukat az örökbefogadók jelenlétében, 

tárgyalás keretében a gyámhatóságnál teszik meg. Ezt 

követően kerül sor a gyermek kötelező gondozási időre 

történő kihelyezésére, ennek eltelte után az örökbefogadás 

engedélyezésére.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 
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időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 
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105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  

 

  



91  

  

16. Ügytípus megnevezése: Örökbefogadási ügyek 

Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek örökbefogadása 

(titkos örökbefogadás)  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Szolnoki Járási Hivatala  

Kijelölt gyámhivatal: A megyeszékhelyen működő 

gyámhivatal, a fővárosban Budapest Főváros 

Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatala, Pest megyében 

a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási 

Hivatala – ha nem indult a szülői felügyeleti jog 

megszüntetése iránti per. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A gyermek kihelyezéséhez:  

- az örökbefogadásra való alkalmasságot igazoló jogerős 

határozat,  

- környezettanulmány  

- háziorvosi, szakorvosi igazolás a gyermek egészségi 

állapotáról, fejlődését befolyásoló betegségekről, 

valamint a gyermek családi hátterére vonatkozó 

dokumentumok és a 3 évesnél idősebb gyermek esetén a 

személyiségére vonatkozó szakvélemény  

  

Az örökbefogadás engedélyezéséhez:  

- az örökbefogadók jövedelmi viszonyairól szóló igazolás,  

- külföldön történt születés vagy házasságkötés esetén a 

születést és a házasságkötést igazoló irat. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes, de az eljárás költségét az ügyfelek 

viselik  

Alapvető eljárási szabályok: 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 e törvény szerint nincs 

szükség. A hozzájáruló nyilatkozatot a gyermek születése 

előtt is meg lehet tenni. A szülő a hozzájáruló 

nyilatkozatát a gyermek születésétől számított hat héten 

belül - a gyermeknek a szülő vagy a gyermek más 

hozzátartozója által történő nevelése érdekében - 

visszavonhatja. A visszavonás lehetőségére a szülőt 

figyelmeztetni kell. Ha a gyermek a hatodik életévét 

betöltötte vagy egészségileg károsodott, a hozzájáruló 

nyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása 

szükséges. A szülő felügyeleti joga a gyermek hathetes 

életkorának betöltésével szűnik meg. A szülői felügyeleti 

jog megszűnését a gyámhatóság állapítja meg. Titkos 

örökbefogadás esetén a szülő az örökbefogadásról nem 

kap értesítést és az örökbefogadásról hozott határozat 
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ellen jogorvoslattal nem élhet. Titkos örökbefogadás 

esetén a vér szerinti szülő és az örökbefogadó szülő 

egymás természetes személyazonosító adatairól nem kap 

tájékoztatást.  

  

Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás az 

örökbefogadni szándékozó személy és a gyermek, illetve 

törvényes képviselője egyetértő, kölcsönös kérelmére 

indul. A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló 

gyermeket az örökbefogadási eljárás alatt 

gyermekvédelmi gyám képviseli, aki jogosult a gyermek 

nevében az örökbefogadás engedélyezése iránti kérelem 

benyújtására.  

  

A kijelölt gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése 

előtt az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó 

gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján 

meggyőződik a gyermeknek a kötelező gondozási idő 

alatti családba történő beilleszkedéséről. A gyámhatóság 

az örökbefogadást engedélyező határozatában elrendeli az 

örökbefogadás utánkövetését, ezzel a gyámhatóság a 

gyermek örökbefogadó családba történő 

beilleszkedésének figyelemmel kísérését és az 

örökbefogadó család tanácsadással történő segítését 

biztosítja. A kijelölt gyámhatóság az örökbefogadás 

engedélyezése iránti eljárás során tájékoztatja az örökbe 

fogadni szándékozó személyt arról, hogy az 

örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre 

emelkedését követően hat hónap múlva, majd - a rokoni és 

házastársi örökbefogadás kivételével - másfél év múlva 

személyes találkozásra és együttműködésre kötelezett az 

utánkövetést végző szervezet szakemberével.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Örökbefogadás engedélyezésére vonatkozó kérelem 

írásban, vagy jegyzőkönyvben nyilatkozva  

Ügyfélfogadás ideje:  

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül, kivéve, ha az elrendelt kötelező gondozási 

idő az egy hónapot meghaladja. Ez utóbbi esetben a 

gondozási idő lejártát követő 21 napon belül kell a döntést 

meghozni.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az örökbefogadható gyermek megismerését követően az 

örökbefogadni szándékozók kérhetik a gyermek 

gondozásukba kihelyezését, majd a gondozási idő 

eredményes letelte után az örökbefogadás engedélyezését.  

Az ügyintézéshez használt  
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letölthető 

formanyomtatványok: 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

˗ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

˗ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

˗ a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:   

 A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

 A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

 A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

 A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.   

 Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

 Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet. 
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 A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

 A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

 Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

 A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

 A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

 A közigazgatási hatósági eljárásban az eljárás 

valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és 

a többi résztvevővel együttműködni. 

 Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az 

ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy 

elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § 

(2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában 

meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező 

adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § (2) 

bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

 Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

 Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 
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hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

 Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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17. Ügytípus megnevezése: Örökbefogadási ügyek 

Örökbefogadás felbontása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Szolnoki Járási Hivatala  

Kijelölt gyámhivatal: A megyeszékhelyen működő 

gyámhivatal, a fővárosban Budapest Főváros 

Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatala, Pest megyében 

a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási 

Hivatala – ha nem indult a szülői felügyeleti jog 

megszüntetése iránti per. 

Nagykorú örökbefogadott esetén az illetékességet 

lakóhelye, ennek hiányában az örökbefogadó lakóhelye 

határozza meg.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
örökbefogadást engedélyező határozat  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az örökbefogadás felbontására irányuló kölcsönös 

kérelem elbírálása során, ha az örökbefogadott gyermek 

még kiskorú, a gyámhatóság az örökbefogadott vérszerinti 

szüleit is meghallgatja, ha ennek nincs elháríthatatlan 

akadálya. Az eljárás során a kiskorú képviseletét ha nem 

áll gyámság alatt, eseti gyám látja el. A felbontás kihat az 

örökbefogadóra, annak rokonaira, az örökbefogadottra és 

annak leszármazóira is. Az örökbefogadás felbontása 

esetén a vérszerinti szülők szülői felügyeleti joga nem áll 

vissza.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A felek kölcsönös kérelmére, írásban vagy szóbeli 

kérelemről készült jegyzőkönyv felvételével. Egyoldalú 

kérelem esetén a bíróság illetékes eljárni.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyámhatóság az örökbefogadást az örökbefogadó 

szülők és az örökbefogadott - akár kiskorú, akár nagykorú 

- gyermek kölcsönös kérelmére felbonthatja. Ha az 

örökbefogadott gyermek kiskorú, az örökbefogadás csak a 
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kiskorú gyermek érdekében bontható fel.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 
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bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 
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ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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18. Ügytípus megnevezése: Örökbefogadási ügyek 

Örökbefogadáshoz hozzájárulás a szülő részéről az örökbefogadó 

személyének ismerete nélkül  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Bármely gyámhivatal illetékes a nyilatkozat felvételére, ha 

a szülő azt a gyermeke örökbefogadásához az 

örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismerve 

teszi. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
Személyesen tett nyilatkozatról szóló jegyzőkönyv  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő gyermeke 

neveléséről gondoskodni nem tud, hozzájárulhat ahhoz, 

hogy a gyermekét általa ismert, vagy általa ismeretlen 

személy örökbefogadja. Gyermeke általa ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához a szülő nyilatkozatát 

bármely gyámhatóság előtt nyilatkozva megteheti. Ezen 

nyilatkozat csak a gyermek 6 hetes koráig vonható vissza- 

a gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója 

által történő nevelése érdekében. A szülő, ha a gyermek 

örökbefogadásának engedélyezése iránt eljárás van 

folyamatban, a gyermek örökbefogadása ügyében eljáró 

gyámhatóság előtt, vagy nincs eljárás folyamatban, annál a 

gyámhatóságnál, ahol az örökbefogadáshoz való 

hozzájáruló nyilatkozatát tette, személyesen nyilatkozhat 

arról, hogy az örökbefogadáshoz tett hozzájáruló 

nyilatkozatát visszavonja, mert a gyermeket saját maga 

vagy a gyermek más hozzátartozója kívánja nevelni, 

feltéve, hogy a gyermek születésétől számított hat hét még 

nem telt el.  

A 6 hetes kor betöltésével a szülői felügyeleti jog 

megszűnik, a szülő a gyermek örökbefogadásáról 

értesítést nem kaphat, az örökbefogadásról hozott 

határozatot sem fellebbezéssel sem más úton nem 

támadhatja meg.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

A nyilatkozat jegyzőkönyvben rögzítése a szülők 

megjelenésekor azonnal.  
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határidő): 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyermek születése előtt, vagy ezt követően a szülő 

hozzájárulhat gyermeke örökbefogadásához úgy is, hogy 

az örökbefogadó személyét, és személyi adatait nem 

ismeri. Ha a gyermek egészségileg károsodott, vagy 6 éves 

elmúlt, a nyilatkozathoz gyámhatósági hozzájárulás is 

szükséges. A gyermek hat hetes korának betöltéséig a 

szülő a hozzájáruló nyilatkozatát - a gyermeknek a szülő 

vagy a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése 

érdekében - visszavonhatja, ezt követően a nyilatkozat 

visszavonásának nincs helye. Erre nyilatkozatának 

felvételekor figyelmeztetni kell.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 
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között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 
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megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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19. Ügytípus megnevezése: Örökbefogadási ügyek 

Származás megismerésével kapcsolatos eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Szolnoki Járási Hivatala  

Kijelölt gyámhivatal: A megyeszékhelyen működő 

gyámhivatal, a fővárosban Budapest Főváros 

Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatala, Pest megyében 

a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási 

Hivatala – ha nem indult a szülői felügyeleti jog 

megszüntetése iránti per. 

Az örökbefogadott származásával kapcsolatos tényekről, 

adatokról történő tájékoztatás megadására az 

örökbefogadott lakóhelye szerinti örökbefogadási ügyben 

kijelölt gyámhivatal illetékes. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A tizennegyedik életévét be nem töltött örökbefogadott 

gyermek törvényes képviselője, a tizennegyedik életévét 

betöltött örökbefogadott gyermek önállóan vagy törvényes 

képviselője hozzájárulásával és a nagykorú örökbefogadott 

tájékoztatást kérhet a kijelölt gyámhivataltól a Ptk. 4:135. § 

(1) bekezdésében meghatározott, a származásával 

kapcsolatos tényekről. 

A tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott gyermek 

és a nagykorú örökbefogadott tájékoztatást kérhet a kijelölt 

gyámhivataltól a Ptk. 4:135. § (1) bekezdésében 

meghatározott vér szerinti hozzátartozóinak adatairól. 

A tizennegyedik életévét be nem töltött örökbefogadott 

gyermek törvényes képviselője, a tizennegyedik életévét 

betöltött örökbefogadott gyermek önállóan vagy törvényes 

képviselője hozzájárulásával, a tizennegyedik életévét 

betöltött örökbefogadott gyermek törvényes képviselője és 

a nagykorú örökbefogadott tájékoztatást kérhet a kijelölt 

gyámhivataltól a Ptk. 4:136. §-ában meghatározott 

egészségügyi adatokról. 

 

A származás megismerésével kapcsolatos eljárás 

megindítására vonatkozó kérelem személyesen, az 

örökbefogadott lakóhelye szerinti kijelölt gyámhatóságnál 

terjeszthető elő. A származás megismerésével 

kapcsolatban kérhető adatok köréről a gyámhatóság 

tájékoztatja a kérelmezőt, amelyet jegyzőkönyvben rögzít. 

Írásbeli megkeresés esetén a gyámhatóság a kérelem 
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személyes előterjesztésének szükségességéről és a kérhető 

adatok köréről írásban tájékoztatást nyújt. A gyámhatóság 

a származás megismerésére vonatkozó tájékoztatást 

személyes meghallgatás keretében adja meg, amelyet 

jegyzőkönyvben rögzít. Ha az ügyfél számára aránytalan 

nehézséggel járna a személyes megjelenés, kérelmére a 

gyámhatóság írásban ad tájékoztatást.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen, jegyzőkönyvi meghallgatás során.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az örökbefogadott felvilágosítást kérhet a gyámhatóságtól 

arról, hogy őt örökbefogadták-e, él-e a vér szerinti szülője, 

van-e testvére, és - ha a tizennegyedik életévét betöltötte - 

vér szerinti szülőjének, testvérének természetes 

személyazonosító adatairól is. A tizennegyedik életévét 

betöltött gyermek a kérelmet törvényes képviselője 

hozzájárulása nélkül is előterjesztheti. Erről az 

örökbefogadási eljárás során a feleket tájékoztatni kell. 

A felvilágosítás megadásához a vér szerinti szülő és a 

testvér meghallgatása szükséges. Ha az örökbefogadott 

kiskorú, az örökbefogadót vagy más törvényes képviselőt 

is meg kell hallgatni. A kiskorú testvér meghallgatásához 

törvényes képviselőjének előzetes hozzájárulása szükséges. 

Ha a vér szerinti szülő vagy testvér cselekvőképtelen, 

törvényes képviselőjének meghallgatása is szükséges. 

Nincs szükség a vér szerinti szülő, a testvér, az 

örökbefogadó vagy más törvényes képviselő 

meghallgatására, ha ismeretlen helyen távol van vagy 

meghallgatása elháríthatatlan akadályba ütközik. 

A vér szerinti szülő, a testvér természetes személyazonosító 

adatai az örökbefogadottal nem közölhetők, ha 

• a vér szerinti szülő, a testvér, az örökbefogadó vagy 

más törvényes képviselő meghallgatása ismeretlen 

helyen való távollét vagy elháríthatatlan akadály miatt 

nem volt lehetséges; 

• a vér szerinti szülő, a testvér úgy nyilatkozik, hogy a 

természetes személyazonosító adatai nem közölhetők; 
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vagy 

• a kiskorú gyermek érdekeivel ellentétben áll, így 

különösen, ha a vér szerinti szülő felügyeleti jogát a 

bíróság azért szüntette meg, mert a szülő felróható 

magatartásával gyermeke javát, különösen testi jólétét, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését súlyosan sértette vagy 

veszélyeztette. 

Ha a vér szerinti szülő a kérelem előterjesztésének 

időpontjában már nem él, természetes személyazonosító 

adatai az örökbefogadott gyermekkel közölhetők, kivéve, 

ha korábbi eljárás során már úgy nyilatkozott, hogy adatai 

közléséhez nem járul hozzá. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 
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jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 
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az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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20. Ügytípus megnevezése: A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek 

Születendő gyermek családjogi helyzetének rendezése  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Bármely gyámhivatal illetékes a rendezetlen családi 

jogállású gyermekre vonatkozóan apai elismerő 

nyilatkozat felvételére, azzal, hogy annak egy példányával 

értesíteni kell a gyermek születési helye szerint illetékes 

anyakönyvvezetőt.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

- A szülés feltételezett időpontját, és ha ez lehetséges, a 

fogamzás feltételezett időpontját tartalmazó szakorvosi 

bizonyítvány. Szakorvosi bizonyítványként 

terhesgondozási könyv is elfogadható, amennyiben 

tartalmazza a születés feltételezett időpontját, és ha ez 

lehetséges, a fogamzás feltételezett időpontját 

- A hajadon családi állapot közokirattal való igazolására 

fel kell hívni az anyát, ha ezen adat a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásból nem állapítható meg. Ha ily 

módon nem állapítható meg a hajadon családi állapot, az 

anya nyilatkozik hajadon családi állapotáról, amely 

nyilatkozatot a gyámhivatal jegyzőkönyve foglalja 

- Amennyiben az anya elvált családi állapotú, akkor 

szükséges a bíróság által kiállított, a házasság 

felbontásáról szóló jogerős döntés 

- Ha az anya családi állapota özvegy, a házastárs halotti 

anyakönyvi kivonata 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárás kérelemre indul. Az anya által megjelölt férfi a 

gyermek születése előtt nyilatkozattételre akkor idézhető, 

ha az anya a szülés várható idejét szakorvosi 

bizonyítvánnyal igazolta. A szakorvosi 

bizonyítványt/terhesgondozási könyvet akkor is be kell 

mutatni, ha a születendő gyermeket a nyilatkozatot tevő 

férfi önként kívánja elismerni. A teljes hatályú apai 

elismerő nyilatkozat jegyzőkönyvben kerül rögzítésre, 

amelynek alapján a gyermeket születését követően 

anyakönyvezik.  

Az elismerésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell mindazokat az adatokat, amelyekből megállapítható, 

hogy a férfi a gyermeket a Ptk. 4:101. § (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint teljes hatályú nyilatkozattal a 

magáénak ismerte el. A gyámhatóság jegyzőkönyvbe 
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foglalja továbbá az anya, a 14. évét betöltött gyermek és a 

törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a 

gyermek családi nevére vonatkozó bejelentést.  

Az anyát és a gyermek törvényes képviselőjét, feltéve, 

hogy nem az anya a törvényes képviselő, a tizennegyedik 

életévét betöltött gyermeket és az apaként megnevezett 

férfit lehetőség szerint együtt kell meghallgatni.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen, jegyzőkönyvi nyilatkoztatás során. Teljes 

hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére csak 

személyes megjelenés során van mód.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Azonnal vagy 60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Méhmagzat részére gyám kirendelése esetén a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek 

születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott 

házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető 

reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság 

vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a 

férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozattal a magáénak ismerte el.  

Az elismerést és a hozzájárulást az anyakönyvvezetőnél, a 

bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli 

tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni vagy közjegyzői 

okiratba kell foglalni. A hozzájárulást a konzuli 

tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli 

konzulnál is meg lehet tenni.  

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább 

tizenhat évvel idősebb férfi tehet. Apai elismerő 

nyilatkozat a gyermek fogamzási idejének kezdetétől 

tehető. Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételére a 

gyermek születése előtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek 

megszületésekor válik teljes hatályúvá. A jegyzőkönyv 

vagy az okirat aláírását követően az apai elismerő 

nyilatkozat nem vonható vissza. 

Ha a születendő gyermek anyja cselekvőképtelen kiskorú, 

korlátozottan cselekvőképes kiskorú, cselekvőképtelen 

nagykorú vagy a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok 

tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy, a 
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gyámhatóság a magzat részére - az elismerés teljes 

hatályához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megtételére 

- gyámot rendel (Ptk. 2:3. §-a). A gyám kirendelése - 

kérelemre vagy hivatalból - akkor is szükséges, ha az anya 

a gyermek születése idején előreláthatóan már nagykorú 

lesz. Méhmagzat részére az a járási hivatal illetékes 

gyámot rendelni, amelynek területén az anya lakóhelye 

van.  

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a 

cselekvőképességében a származás megállapításával 

összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen 

korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata akkor 

érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha 

a törvényes képviselő a nyilatkozattételben tartósan 

akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a 

gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  
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• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 



113  

  

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  

  



114  

  

21. Ügytípus megnevezése: A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek 

Apai elismerő nyilatkozat felvétele a gyermek születését 

követően 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Bármely gyámhivatal illetékes rendezetlen családi 

jogállású gyermekre vonatkozóan apai elismerő 

nyilatkozat felvételére, azzal, hogy annak egy példányával 

értesíteni kell a gyermek születési helye szerint illetékes 

anyakönyvvezetőt. 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

• Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

• Gyermek születési anyakönyvi kivonata 

• A hajadon családi állapot közokirattal való igazolására 

kell felhívni az anyát, ha ezen adat a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásból nem állapítható meg. Ha ily 

módon nem állapítható meg a hajadon családi állapot, 

az anya nyilatkozik hajadon családi állapotáról, amely 

nyilatkozatot a gyámhivatal jegyzőkönyve foglalja 

• Amennyiben az anya elvált családi állapotú, akkor 

szükséges a bíróság által kiállított, a házasság 

felbontásáról szóló jogerős döntés 

• Ha az anya családi állapota özvegy, a házastárs halotti 

anyakönyvi kivonata 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárás kérelemre indul.  

Az elismerésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell mindazokat az adatokat, amelyekből megállapítható, 

hogy a férfi a gyermeket a Ptk. 4:101. § (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint teljes hatályú nyilatkozattal a 

magáénak ismerte el. A gyámhatóság jegyzőkönyvbe 

foglalja továbbá az anya, a 14. évét betöltött gyermek és a 

törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a 

gyermek családi nevére vonatkozó bejelentést.  

Az anyát és a gyermek törvényes képviselőjét, feltéve, 

hogy nem az anya a törvényes képviselő, a tizennegyedik 

életévét betöltött gyermeket és az apaként megnevezett 

férfit lehetőség szerint együtt kell meghallgatni.  

A gyámhatóság a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

felvételekor vizsgálja a Ptk. 4:101. § (1) bekezdésében 

foglalt feltétel fennállását, és tájékoztatást ad arról, hogy, 

ha az apai elismerő nyilatkozat megtételekor más férfi 

apaságának megállapítása iránt per van folyamatban, a 

Ptk. 4:101. § (6) bekezdése alapján az apai elismerő 
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nyilatkozat akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős 

befejezésére az apaság megállapítása nélkül kerül sor, és 

az apasági vélelem megtámadásának a Ptk. 4:107. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján is helye van.  

Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére 

nagykorú gyermek tekintetében kerül sor, a gyámhatóság 

tájékoztatja a nagykorú gyermeket, hogy nyilatkozatával 

kérheti a vér szerinti apa családi nevének viselését vagy az 

addig viselt családi nevének továbbviselését. Nyilatkozat 

hiányában a gyámhatóság tájékoztatja a nagykorú 

gyermeket, hogy névviselését az apaság vélelme nem 

érinti.  

Az ügyben jognyilatkozatot csak személyesen lehet tenni.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen, jegyzőkönyvi nyilatkoztatás során. Teljes 

hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére csak 

személyes megjelenés során van mód. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Azonnal, illetve 60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek 

születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott 

házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető 

reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság 

vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a 

férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozattal a magáénak ismerte el.  

Az elismerést és a hozzájárulást az anyakönyvvezetőnél, a 

bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli 

tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni vagy közjegyzői 

okiratba kell foglalni. A hozzájárulást a konzuli 

tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli 

konzulnál is meg lehet tenni. A jegyzőkönyv vagy az 

okirat aláírását követően az apai elismerő nyilatkozat nem 

vonható vissza.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 
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Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 



117  

  

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 
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legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  

  



119  

  

22. Ügytípus megnevezése: A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek 

Képzelt szülő adatainak megállapítása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 

szülőjének, gyámjának a lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi 

területen található, a gyámhatóság illetékességét a 

gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek 

lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a 

gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye 

található. 

Lakóhely hiányában a fentiekben foglaltak szerint a 

gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely határozza 

meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában 

az eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

Ha a gyermeknek nincs törvényes képviselője, illetve 

annak kiléte nem állapítható meg, az eljárásra az a 

gyámhivatal illetékes, amelynek területén a gyámrendelés, 

illetve gondnokrendelés szükségessé vált. 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

• gyermek születési anyakönyvi kivonata  

• személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárás az anya, illetve nagykorúvá válását követően a 

gyermek kérelmére indul.  

A képzelt apa adatainak megállapításakor nem állapítható 

meg családi névként annak a férfinek a neve, akinek 

apasága megállapítása iránt per volt folyamatban és a 

keresetet a bíróság jogerős ítéletével elutasította.  

Az ügyben jognyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. 

A gyámhatóság a szülő vagy más törvényes képviselő 

kérelmére igazolást állít ki arról, hogy a gyermek 

tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya 

képzelt személy.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ügyfél kérelme  
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ideje): 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyámhatóság az apa adatai nélkül anyakönyvezett 

kiskorú gyermek részére az anya kérelmére képzelt 

személyt állapít meg apaként, feltéve, hogy az apaság 

megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs 

eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának 

engedélyezése iránt. A gyermek a nagykorúvá válását 

követően bármikor kérheti a gyámhatóságtól, hogy 

számára képzelt személyt állapítsanak meg apaként, 

feltéve hogy nincs olyan személy, akit apának kell 

tekinteni. A gyermek a nagykorúvá válását követően 

bármikor kérheti a gyámhatóságtól a korábban bejegyezett 

képzelt apa nevének és adatainak törlését, valamint 

nyilatkozhat arról, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e a 

képzelt apa családi nevét. A képzelt apa adatainak 

megállapítására irányuló eljárásban az anya kérelméről és 

a gyermek névviselésére vonatkozó döntéséről a 

gyámhatóság jegyzőkönyvet vesz fel.  

A képzelt apa adatainak megállapítására irányuló 

eljárásban az anya kérelméről és a gyermek névviselésére 

vonatkozó döntéséről a gyámhatóság jegyzőkönyvet vesz 

fel. A gyámhatóság lehetőség szerint az anyával 

egyetértésben állapítja meg a képzelt személy családi és 

utónevét, születési helyét és évét, hónapját, 

napját, lakóhelyét, és azt, hogy a gyermek a továbbiakban 

a képzelt apa családi nevét viseli, vagy az anya családi 

nevét viseli tovább. 

Az anya kérheti, hogy a képzelt személy családi neve 

˗ a legközelebbi ismert anyai ági férfi felmenőjének 

családi neve legyen, 

˗ saját családi neve legyen, vagy 

˗ más, általa megjelölt családi név legyen, feltéve, hogy 

az más jogos érdekét nem sérti és a gyermekre nem 

sérelmes. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 
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Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 
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az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 
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hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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23. Ügytípus megnevezése: A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek 

Származási perek 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 

szülőjének, gyámjának a lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi 

területen található, a gyámhatóság illetékességét a 

gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek 

lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a 

gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye 

található. 

Lakóhely hiányában a fentiekben foglaltak szerint a 

gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely határozza 

meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában 

az eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

Ha a gyermeknek nincs törvényes képviselője, illetve 

annak kiléte nem állapítható meg, az eljárásra az a 

gyámhivatal illetékes, amelynek területén a gyámrendelés, 

illetve gondnokrendelés szükségessé vált. 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

• Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

• Gyermek születési anyakönyvi kivonata 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A származási per megindításához a gyámhatóság a 

gyermek törvényes képviseletének ellátására eseti gyámot 

rendel ki, ha a perben gyermeke törvényes képviselőjeként 

az anya nem járhat el, vagy nem kíván eljárni. Az eseti 

gyám kirendelését a szülő, a gyermek gyámja és a 

tizennegyedik életévét betöltött gyermek kérheti, de a 

kirendelésről a gyámhatóság hivatalból is dönthet. A 

származási per megindítására a gyám is jogosult a 

gyámhatóság előzetes hozzájárulásával. A gyámhatóság a 

származási per megállapítására irányuló per 

megindításához vagy a kiskorú gyermeknek a perben az 

anya pertársaként való részvételéhez történő 

hozzájárulását megelőzően vizsgálja, hogy a származás 
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kiderítése és a családi jogállás rendezése a gyermek vagy a 

gondnokság alatt álló személy érdekében áll-e.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Kérelemre (személyes) folytatandó az eljárás, de hivatalból 

is intézkedhet a gyámhatóság.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Apaság megállapítása iránti per: 

Ha a gyermek apja sem az anya házassági köteléke, sem 

reprodukciós eljárás, sem teljes hatályú apai elismerés 

alapján nem állapítható meg, az apaságot bírósági úton 

lehet megállapítani. A bíróság a gyermek apjának 

nyilvánítja azt a férfit, aki az anyával a fogamzási időben 

nemileg érintkezett, és az összes körülmény gondos 

mérlegelése alapján alaposan következtethető, hogy a 

gyermek ebből az érintkezésből származik. Ha az apaság 

bírósági megállapítására nagykorú gyermek esetén került 

sor, a gyermek nyilatkozhat, hogy a vér szerinti apa 

családi nevét kívánja-e viselni vagy az addig viselt családi 

nevét viseli-e tovább. Nyilatkozat hiányában a gyermek 

nevét az apaság vélelme nem érinti. Az apaságot 

megállapító ítélet mindenkivel szemben hatályos. Ha a 

származás reprodukciós eljárás következménye, nincs 

helye az apaság bírói úton történő megállapításának azzal 

a férfival szemben, aki az eljárás lefolytatásához ivarsejtet 

vagy embriót adományozott. 

 

Az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a 

gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti. 

A kiskorú gyermek a perben a gyámhatóság 

hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt. 

Ha a gyermek reprodukciós eljárásból származott, nem 

jogosult perindításra az a férfi, aki az eljárás lefolytatásához 

ivarsejtet vagy embriót adományozott. 

Az apaság megállapítása iránt a pert a jogosultnak 

személyesen kell megindítania. 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a 

cselekvőképességében a származás megállapításával 

összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen 
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korlátozott személy a pert törvényes képviselője 

hozzájárulásával indíthatja meg. Ha a törvényes képviselő 

a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a 

hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság 

hozzájárulása pótolja. 

Ha a jogosult cselekvőképtelen, a pert nevében a 

gyámhatóság hozzájárulásával törvényes képviselője 

indíthatja meg. 

Az anya a perben gyermeke törvényes képviselőjeként 

eljárhat. 

Az apaság megállapítása iránti pert az apa ellen, az apának 

a gyermek ellen kell megindítania. Ha az anya által indított 

perben a gyermek nem az anya pertársa, a pert az anyának 

a gyermek ellen is meg kell indítania. Ebben az esetben a 

gyermek képviseletére a gyámhatóság eseti gyámot rendel. 

Ha az a személy, aki ellen a pert meg kellene indítani, nem 

él vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a keresetet a bíróság 

által kirendelt ügygondnok ellen kell indítani. 

 

Anyaság megállapítása iránti per: 

A gyermek anyja az a nő, aki megszülte. 

Ha az anya személye nem állapítható meg, a gyermek 

kérheti annak bírósági megállapítását, hogy az anyja az 

általa megjelölt személy. Ha a gyermek meghalt, ez a jog a 

leszármazóját illeti meg. 

Az anyaság bírósági megállapítását az is kérheti, aki azt 

állítja, hogy ő a gyermek anyja. 

Ha a gyermek reprodukciós eljárásból származott, nem 

jogosult perindításra az a nő, aki az eljárás lefolytatásához 

ivarsejtet vagy embriót adományozott. 

Negatív megállapítási per: A gyermek, a gyermek halála után 

leszármazója vagy a vér szerinti anya kérheti annak 

bírósági megállapítását, hogy a születési anyakönyvbe 

anyaként bejegyzett személy nem az a nő, aki a gyermeket 

megszülte, feltéve, hogy az anyaságra vonatkozó téves 

bejegyzés közigazgatási úton nem orvosolható. 

Az anyasági pert a jogosultnak személyesen kell 

megindítania. 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a 

cselekvőképességében a származás megállapításával 

összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen 

korlátozott személy a pert törvényes képviselője 

hozzájárulásával indíthatja meg. Ha a törvényes képviselő 

a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a 

hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság 

hozzájárulása pótolja. 

Ha a jogosult cselekvőképtelen, a pert nevében a 

gyámhatóság hozzájárulásával a törvényes képviselője 



127  

  

indíthatja meg. 

A pert a gyermeknek vagy leszármazójának az anya vagy a 

születési anyakönyvbe anyaként bejegyzett személy ellen, 

az anyának a gyermek vagy a születési anyakönyvbe 

anyaként bejegyzett személy ellen kell megindítania. 

Ha a származás reprodukciós eljárás következménye, nincs 

helye az anyaság bírósági úton történő megállapításának 

azzal a nővel szemben, aki az eljárás lefolytatásához 

ivarsejtet vagy embriót adományozott. 

Ha az anyaság bírósági megállapítása iránti perben az 

anyai jogállás változása a nő házassága folytán az apaság 

vélelmére kihat, a pert a férj ellen is meg kell indítani, akit 

házassági köteléken alapuló vélelem alapján a gyermek 

apjának kell tekinteni. 

Ha az a személy, aki ellen a pert meg kellene indítani, nem 

él, a pert a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell 

megindítani. 

Az anyai jogállás változása esetén a nagykorú gyermek 

nyilatkozhat, hogy a vér szerinti anyja családi nevét 

kívánja-e viselni vagy az addig viselt családi nevét viseli 

tovább. A bíróság indokolt esetben kérelemre a gyermeket 

feljogosíthatja családi nevének további viselésére. 

Az anyasági perben hozott ítélet mindenkivel szemben 

hatályos. 

 

Apaság vélelmének megdöntése: 

Az apaság vélelmét azon az alapon lehet megtámadni, 

hogy az, akit a vélelem alapján apának kell tekinteni, a 

gyermek anyjával a fogamzás idejében nemileg nem 

érintkezett vagy a körülmények szerint egyébként 

lehetetlen, hogy a gyermek tőle származik. 

Ha az apaság vélelme teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozaton alapul, a vélelmet azon az alapon is meg 

lehet támadni, hogy 

a) a nyilatkozatnak a jogi feltételek hiányában nincs teljes 

hatálya; 

b) az apai elismerő nyilatkozatot tévedés, megtévesztés 

vagy jogellenes fenyegetés hatása alatt tették meg; vagy 

c) az apai elismerő nyilatkozatot jogszabály megkerülése 

céljából tették. 

Ha a származás reprodukciós eljárás következménye, az 

apaság vélelme akkor támadható meg, ha az anya férje 

vagy élettársa az eljáráshoz nem járult hozzá. 

Nem lehet az apaság vélelmét megtámadni, ha 

a) a származás reprodukciós eljárás következménye, 

kivéve, ha az anya férje vagy élettársa az eljáráshoz nem 

járult hozzá; vagy 

b) az apaságot bíróság állapította meg. 
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Az apaság vélelmének megtámadására a vélelmezett apa, 

az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója 

jogosult. 

Az apaság vélelmét azon az alapon, hogy az apai elismerő 

nyilatkozatot tévedés, megtévesztés vagy jogellenes 

fenyegetés hatása alatt tették meg, csak a vélelmezett apa 

támadhatja meg. 

Az anya a gyámhatóság jóváhagyásával, kiskorú 

gyermekével együttesen indíthat pert. 

Az anya volt férje akkor jogosult az apaság vélelmének 

megtámadására, ha a vélelem alapján az anya újabb 

házasságbeli férje az apa, de ennek a vélelemnek a 

megdőlte esetén a volt férjet kellene apának tekinteni. 

Azon az alapon, hogy az apai elismerő nyilatkozatot 

jogszabály megkerülése céljából tették, az ügyész és a 

gyámhatóság jogosult az apai elismerő nyilatkozat 

megtámadására. 

A pert a jogosultnak személyesen kell megindítania. 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a 

cselekvőképességében a származás megállapításával 

összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen 

korlátozott személy a pert törvényes képviselője 

hozzájárulásával indíthatja meg. Ha a törvényes képviselő 

a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a 

hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság 

hozzájárulása pótolja. 

Ha a jogosult cselekvőképtelen, a pert nevében a 

gyámhatóság hozzájárulásával a törvényes képviselő 

indíthatja meg. 

Az anya a perben gyermeke törvényes képviselőjeként 

eljárhat. 

Az apaság vélelmének megdöntése iránti pert a kiskorú 

gyermek és az anya a gyámhatóság hozzájárulásával a 

kiskorú gyermek hároméves koráig indíthatja meg. A többi 

jogosult az apasági vélelem keletkezésétől számított egy év 

alatt támadhatja meg az apaság vélelmét. 

Ha a vélelmezett apa a teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozatot tévedés, megtévesztés vagy jogellenes 

fenyegetés hatása alatt tette meg, a vélelem megdöntése 

iránt a tévedés, megtévesztés felismerésétől, jogellenes 

fenyegetés esetén a kényszerhelyzet megszűnésétől 

számított egy éven belül indíthat pert. 

Ha a fentiek alapján a perindításra a gyermek a 

nagykorúvá válásáig nem került sor, az ezt követő egy 

éven belül a gyermek önállóan jogosult a perindításra. 

Az a jogosult, aki a megtámadás alapjául szolgáló tényről a 

rá megállapított határidő kezdete után szerzett tudomást, a 

tudomásszerzéstől számított egy év alatt támadhatja meg 
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az apaság vélelmét. 

Az apaság vélelmének megdöntése iránti keresetet a 

gyermeknek és az anyának az apa ellen, az apának a 

gyermek ellen, más jogosultnak a gyermek és az apa ellen 

kell megindítania. A keresetet - a gyermek által indított 

kereset kivételével - az anya ellen is meg kell indítani, 

kivéve, ha ez halála folytán nem lehetséges. 

Ha a gyermek az anya újabb házasságának fennállása alatt, 

de az anya korábbi házasságának megszűnésétől számított 

háromszáz napon belül született, a keresetet az anya 

korábbi férje ellen is meg kell indítani. 

Ha az a személy, aki ellen a keresetet meg kellene indítani, 

nem él vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a keresetet a 

bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell indítani. 

Az apaság vélelmét megdöntő ítélet mindenkivel szemben 

hatályos. 

 

Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban: 

Nincs szükség az apaság vélelmének megdöntése iránti 

perindításra, ha az apaság vélelme az anya házassága 

alapján áll fenn, a házastársak életközössége legalább 

háromszáz napja megszűnt, és az a férfi, akitől a gyermek 

ténylegesen származik, a gyermeket teljes hatályú apai 

elismerő nyilatkozattal a magáénak kívánja elismerni. 

A fentiekben meghatározott esetben a bíróság nemperes 

eljárásban a vélelmezett apa, az anya és a gyermeket teljes 

hatályú apai elismerő nyilatkozattal magáénak elismerni 

kívánó férfi közös kérelmére megállapítja, hogy a 

gyermeknek nem az anya férje vagy volt férje az apja. Az 

apaság kérdését ugyanebben az eljárásban teljes hatályú 

apai elismerő nyilatkozattal kell rendezni. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 
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megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 
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módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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24. Ügytípus megnevezése: A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek 

Titkolt terhesség esetén a gyermek lakóhelyének 

megállapítás, illetve döntés a gyermek iratainak 

kiadásáról 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Bármely gyámhivatal illetékes a terhességét eltitkoló 

válsághelyzetben lévő várandós anya kérelmére a 

gyermek lakóhelyeként a fővárosi területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét megállapítani. 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyi 

igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú jogosítvány) és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárás az anya kérelemre indul. A terhességét eltitkoló 

válsághelyzetben lévő várandós anya – abból a célból, 

hogy a gyermek részére kiállított iratok ne az ő 

lakóhelyére kerüljenek kézbesítésre – kérelmezheti a 

gyámhatóságnál születendő gyermeke lakóhelyének az 

övétől eltérő megállapítását. A cselekvőképtelen és a 

korlátozottan cselekvőképes kiskorú válsághelyzetben 

lévő várandós anya a törvényes képviselőjével együtt 

jogosult a kérelem előterjesztésére. A korlátozottan 

cselekvőképes kiskorú anya a kérelmét törvényes 

képviselője nélkül is előterjesztheti, ha a törvényes 

képviselő eljárásban történő részvétele az ő vagy a 

születendő gyermek érdekét veszélyeztetné. A 

gyámhatóság tájékoztatást ad a válsághelyzetben lévő 

várandós anya számára az őt, illetve a születendő 

gyermeket megillető jogokról, támogatásokról és 

ellátásokról, azok elérhetőségéről, a gyermek családi 

jogállása rendezésére irányuló eljárásról és az 

örökbefogadási eljárásról. A gyámhatóság a születendő 

gyermek lakóhelyeként a fővárosi területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét állapítja meg. A 

születendő gyermek lakóhelyét megállapító gyámhatósági 

határozat a véglegessé válástól számított kilenc hónapig 

hatályos.  

A szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gyám vagy az 

örökbe fogadó szülő kérheti a gyámhatóságtól a gyermek 

iratainak kiadását. A gyámhatóság a szülői felügyeletet 

gyakorló szülő vagy gyám kérelmére felhívja a fővárosi 

területi gyermekvédelmi szakszolgálatot a gyermek 

iratainak kiadására, rendelkezik annak módjáról és 

határozatban megállapítja a gyermek lakóhelyét a 
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törvényes képviselő lakóhelyével megegyezően.  

Az ügyben jognyilatkozatot csak személyesen lehet tenni.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen előterjesztett kérelmet követően indul az 

eljárás.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Soron kívül, egyszerűsített határozatban.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós 

anya és születendő gyermeke érdekében a várandós anya 

kérelmére a gyámhatóság 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.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
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határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 
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kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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25. Ügytípus megnevezése: Pénzbeli ellátások  

Gyermektartásdíj megelőlegezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

 

A kérelmet az a gyámhatóság bírálja el, amelynek 

illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy – ha a 

kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási 

helyén lakik – a tartózkodási helye van. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírói 

határozatot,  

- a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 8. számú 

melléklete szerinti nyilatkozat  

- jövedelemigazolások,  

- a gyermek nagykorúvá válását követően a középfokú 

nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok 

folytatását igazoló irat, 

- a bírósági végrehajtási eljárásra vonatkozóan 

• a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem 

régebbi jegyzőkönyvet, mely a gyermektartásdíj 

eredménytelen végrehajtását igazolja, 

• a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás 

megindítását igazoló okiratot, ha a gyermektartásdíj 

behajtása iránti eljárás a kérelem benyújtását 

megelőzően megindításra került, de a végrehatás 

szüneteléséről rendelkező jegyzőkönyv még nem áll 

rendelkezésre, vagy ha a kötelezett lakóhelye olyan 

államban van, ahol a tartásdíj behajtása nemzetközi 

szerződés vagy viszonosság alapján lehetséges, vagy 

• a továbbfolyósítás vagy ismételt elrendelés esetén a 

fenti iratok hiányában a bírósági végrehajtó 

által kiállított iratot arról, hogy a szünetelő 

végrehajtás nem folytatódott, vagy folytatódott, de 

az eredményéről szóló jegyzőkönyv még nem áll 

rendelkezésre. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését végleges döntéssel 

megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes. A 

folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az 

alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb 

azonban három évig tart. A folyósítás időtartama 36 hónap, 

a feltételek fennállása esetén ugyanazon gyermekre 

tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre 

a megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten 

elrendelhető. 

A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj 
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megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is 

megállapítható, illetve a már megállapított 

gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az időpontig, 

ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti 

tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének 

betöltéséig. 

 

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését megállapító döntés 

véglegessé vált, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes 

azzal, hogy ha a kérelmet  

- a tárgyhónap 15-éig nyújtották be, a gyermektartásdíj 

megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban 

megállapított teljes összeget, 

- a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be, a 

gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé 

vált határozatban megállapított összeg 50%-át kell 

kifizetni. 

 

A gyámhatóság a bíróság által a tartásdíj megfizetésére 

kötelező határozatában megállapított összeget, százalékos 

marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi meg azzal, 

hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem 

haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 50%át, ami jelenleg 14250 Ft.  

 

A megelőlegezés ideje alatt rendszeresen vagy 

alkalomszerűen kétszeresen felvett tartásdíj esetén a 

megelőlegezett összeget vissza kell fizetni az államnak. A 

tartásdíjra kötelezett a megelőlegezett összeget a Polgári 

Törvénykönyvben meghatározott kamattal az államnak 

köteles megtéríteni. A meg nem térült összeget adók 

módjára kell megtéríteni az adózás rendjéről szóló törvény 

rendelkezései szerint.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha 
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útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

• a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már 

megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy 

más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a 

Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi 

szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, 

és 

• a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg 

lehetetlen, továbbá 

• a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes 

képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges 

tartást nyújtani, 

feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy 

főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (2018. évben 

57.000,- Ft). 

A gyámhatóság a gyermektartásdíj behajthatatlanságát a 

gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy rendszeres 

jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett 

eredménytelen végrehajtást követően állapítja meg. Az 

eredménytelen végrehajtást a végrehajtás szünetelését 

kimondó, hat hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv 

igazolja. 

Ha a kérelem benyújtásakor igazolják, hogy a bíróságon a 

gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás a kérelem 

benyújtását megelőzően megindításra került, de az annak 

eredményét igazoló jegyzőkönyv még nem áll 

rendelkezésre, a gyámhatóság a gyermektartásdíj 

megelőlegezése iránti eljárást a jegyzőkönyv megérkezéséig 

felfüggeszti. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

A 149/1997. (IX. 10.) Kr. 8. számú melléklete 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 
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kötelezettségekről: szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 
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• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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26. Ügytípus megnevezése: Pénzbeli ellátások  

Megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem 

térített összegének elengedése, csökkentése, vagy részletfizetés 

engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

 

A megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg 

nem térített összegének elengedésére, csökkentésére vagy 

részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében 

az a járási gyámhivatal jár el, amely a megelőlegezés 

tekintetében illetékes. Ha a megelőlegezett 

gyermektartásdíj folyósításának időtartama lejárt, a 

kérelem ügyében az a járási gyámhivatal jár el, amely a 

folyósítás időtartama alatt utoljára illetékes volt. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

-  kérelem  

-  jövedelemigazolás (kérelem benyújtását megelőző havi) 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A gyámhatóság a megelőlegezett gyermektartásdíj 

kötelezett által meg nem térített összegét a kötelezett 

kérelmére méltányosságból elengedheti, csökkentheti, 

illetve részletfizetést engedélyezhet, ha a visszafizetésre 

kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, postai úton, személyesen 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A megelőlegezett gyermektartásdíjat a kötelezett a Polgári 

Törvénykönyvben meghatározott kamattal az államnak 

megtéríti. A megelőlegezett gyermektartásdíjnak meg nem 

térült összegét adók módjára kell behajtani az adózás 

rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 
- 
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formanyomtatványok: 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet1993. évi III. törvény A szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  
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• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 
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• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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27. Ügytípus megnevezése: Pénzbeli ellátások  

Otthonteremtési támogatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

 

A kérelmet az a gyámhatóság bírálja el, amelynek 

illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy – ha a 

kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási 

helyén lakik – a tartózkodási helye van. 

Az otthonteremtési támogatáshoz kapcsolódó 

utógondozás elrendelése, illetve meghosszabbítása 

tárgyában az otthonteremtési támogatás ügyében illetékes 

gyámhivatal intézkedik. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

• a 149/1997. (IX. 10.) Korm. r. 15. számú (kérelem) 

• a 149/1997. (IX.10.) Korm. r. 16. számú 

(pénzfelhasználási terv) melléklete 

• szerződés (pl.: adásvételi, bérleti) 

 

A gyámhatóság szerzi be: 

• a kérelmező nagykorúvá és teljesen cselekvőképessé 

válását (a továbbiakban: önjogúvá válás) megállapító 

gyámhivataltól a döntéshez szükséges iratokat, 

adatokat, így különösen 

o a nagykorúvá vált vagyonáról szóló értesítést, 

o a volt vagyonkezelő végszámadását, 

o a nevelésbe vett gyermek tulajdonában álló 

ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt, 

• a területi gyermekvédelmi szakszolgálattól a jogosultság 

meglétére vonatkozó igazolást (gyermekvédelmi 

szakellátásban töltött időről), 

•  az otthonteremtési támogatással megvásárolni kívánt, 

vagy az otthonteremtési támogatásból fedezni kívánt 

felújítás vagy bővítés révén részben vagy egészben a 

fiatal felnőtt tulajdonába kerülő lakás, családi ház, tanya, 

építési telek adó- és értékbizonyítványát. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A támogatás Magyarország területén használható fel 

• részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába 

kerülő vagy már a fiatal felnőtt tulajdonában lévő lakás, 

családi ház, tanya lakhatóvá tételére, 

• részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába 

kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas 

lakás, családi ház, tanya vásárlására, építésére, 

tulajdon- vagy tulajdonrészszerzéssel járó felújítására 

vagy bővítésére, 

• bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg 
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megfizetésére, lakás, családi ház, tanya bérleti díjának 

kifizetésére, 

• önkormányzati bérlakás felújítására, 

• államilag támogatott lakás-előtakarékossági 

programban való részvételre, ha a fiatal felnőtt vállalja, 

hogy legalább az Ltv.-ben meghatározott, az állami 

támogatásra való jogosultság megszerzéséhez 

szükséges ideig részt vesz a programban, 

• otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön 

egyösszegű törlesztésére, 

• indokolt esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal 

felnőtt megfelelő ellátását biztosító, az Szt. hatálya alá 

tartozó bentlakásos szociális intézménybe fizetendő 

egyszeri hozzájárulásra vagy belépési hozzájárulásra. 

Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos 

nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz- és ingatlan 

vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, 

hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a 

vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal 

együtt érje el 

• négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az 

otthonteremtési támogatás megállapítása idején 

érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

negyvenhétszeresét, 

• négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az 

otthonteremtési támogatás megállapítása idején 

érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

ötvenhétszeresét, 

• öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az 

otthonteremtési támogatás megállapítása idején 

érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

hatvanhétszeresét. 

Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást lakás, 

családi ház, tanya bérleti díjának kifizetésére, vagy lakás, 

családi ház, tanya tulajdon- vagy tulajdonrészszerzéssel 

járó felújítására, bővítésére használja fel, a gyámhatóság az 

otthonteremtési támogatás összegének részletekben 

történő kifizetéséről dönthet. Az ingatlan felújítása, 

bővítése céljára megállapított otthonteremtési támogatás 

részletekben történő kifizetése esetén a következő részlet 

kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a fiatal felnőtt az 

előző részlet cél szerinti felhasználásáról okmányokkal 

igazoltan elszámolt.  

 

A fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás gyámhatóság 

által elfogadott célra történő felhasználásáról legkésőbb a 

támogatás megállapításától számított egy éven belül 

okmányokkal igazoltan elszámol, kivéve ha az 
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otthonteremtési támogatást a fiatal felnőtt az 

otthonteremtési támogatást lakás, családi ház, tanya 

bérleti díjának kifizetésére használja fel. Ezekben az 

esetekben az otthonteremtési támogatás felhasználásáról 

az utolsó részlet kiegyenlítését követő hónap utolsó 

napjáig kell elszámolni.  

 

A gyámhatóság jogosult 5 évi időtartamra elidegenítési 

tilalmat bejegyeztetni a magyar állam javára az ingatlan-

nyilvántartásba, az otthonteremtési támogatással 

megszerzett ingatlanra. Ha az otthonteremtési támogatás 

megállapítására lakás-előtakarékossági programban való 

részvétel céljából kerül sor, a programba befektetett 

otthonteremtési támogatás összege a futamidőre zárolásra 

kerül. Indokolt esetben az elidegenítési tilalom feloldására, 

a lakáselőtakarékossági programba befektetett összeg új 

célra való felhasználásának engedélyezésére is sor 

kerülhet.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Formanyomtatványon, mellékletek csatolásával. 

Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező a 

nagykorúvá válást követően, de legkésőbb a 30. évének 

betöltéséig nyújthatja be. E határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe 

vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós 

lakhatása megoldását elősegítse. Otthonteremtési 

támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek legalább 

hároméves időtartamú folyamatos - gondozási helyén 

töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt 

meg, és készpénzének, biztosításra vagy más célból 

lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a 

nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét, azzal, 

hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként az 

otthonteremtési támogatás megállapítása időpontjában 

érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell 

figyelembe venni.  
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Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

A 149/1997. (IX. 10.) Korm.r.  15. és 16. számú melléklete  

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 
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véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 
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a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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28. Ügytípus megnevezése: Gyermekvédelmi ügyek 

Védelembe vétel 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

A gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhivatal elrendeli a gyermek védelembe vételét és 

dönt a védelembe vételhez kapcsolódó kérdésekről, a 

felülvizsgálatról, a megelőző pártfogással kapcsolatos 

kérdésekről, és az erről szóló határozatát haladéktalanul 

közli a 21. § szerinti gyámhivatallal. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- szabálysértési hatóság értesítése vagy,  

- nyomozó hatóság határozata vagy,  

- család-és gyermekjóléti központ javaslata, vagy  

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 17. 

§-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott szerv vagy 

személy jelzése.  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, 

a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében a Gyvt. 17. § (1)-(2) 

bekezdésében meghatározott intézmények és személyek 

kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek 

bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb 

más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a 

gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető 

magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel 

bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő 

társadalmi szervezet is élhet.  

  

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem 

akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a 

gyermek fejlődése a családi környezetben mégis 

biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi. 

A gyámhatóság – a gyermekjóléti központ javaslatának 

figyelembevételével – védelembe veheti továbbá a 

szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértési 

tényállást megvalósító gyermeket és a szabálysértést 

elkövetett fiatalkorút, a nyomozó hatóság nyomozást 

megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be 

nem töltött gyermeket, a rendőrség, az ügyészség, illetve a 

bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével 

gyanúsított, vádolt fiatalkorút. 

A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának 
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folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői 

nevelés támogatása érdekében a gyámhatóság felhívja a 

gyermekjóléti központot a védelembe vételhez kapcsolódó 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok esetmenedzselésének 

ellátására és a veszélyeztetettség okának megszüntetése 

érdekében intézkedést tesz. 

A bűncselekmény vagy ez elzárással is sújtható 

szabálysértés elkövetése miatt indult védelembe vétel iránti 

eljárásban a gyámhatóság a feltételek fennállása esetén 

elrendelheti a gyermek megelőző pártfogását. 

A gyermekjóléti központ munkatársa a védelembe vételt 

elrendelő határozat véglegessé válásától számított tizenöt 

napon belül a gyermekre/fiatalkorúra vonatkozóan egyéni 

gondozási-nevelési tervet készít, melyhez szükség szerint 

meghatározott szerveket vagy személyeket kereshet meg. 

A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát. 

 

A gyámhatóság – kérelemre bármikor, hivatalból legalább 

évente – felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát.  

 

A gondozási nevelési tervben megfogalmazottak 

megvalósulása esetén a felülvizsgálat eredményeként a 

védelembe vétel megszüntetésére kerül sor. 

 

Amennyiben a veszélyeztetettség továbbra is fennáll, de 

alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek 

fejlődése a családi környezetben biztosítható, a 

gyámhatóság rendelkezik a védelembe vétel fenntartásáról, 

a következő felülvizsgálat határidejéről, az új egyéni 

gondozási-nevelési terv elkészítésére vonatkozó felhívásról 

a határidő megjelölésével és a Gyvt. 68. § (3) bekezdése 

alapján elrendelt újabb intézkedésekről. 

 

A gyámhatóság haladéktalanul megteszi a szükséges 

intézkedést, ha a védelembe vétellel a gyermek 

veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek 

családi környezetben történő megfelelő gondozása, 

nevelése vagy a védelembe vétel már két éve fennáll és a 

védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét nem 

sikerült megszüntetni. 

 

A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha a gyermek 

családban történő nevelkedése védelembe vétel nélkül is 

biztosítható, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését 

vagy nevelésbe vételét rendelték el, a fiatalkorú 

szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti. 
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A védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásával szűnik 

meg, kivéve: ha a gyámhatóság a védelembe vételt a Gyvt. 

68. § (2) bekezdés c) pontja alapján rendelte el, ebben az 

esetben a védelembe vétel indokolt esetben a fiatalkorú 

kérelmére a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb 

huszadik évének betöltéséig tart. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve 

bejelentésre hivatalból.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A család- és gyermekjóléti központ a javaslatára indult 

védelembe vétel iránti eljárás során nyilatkozik az 

alapellátás eredménytelenségének okáról, a gyermek és a 

szülő együttműködési készségéről, megküldi a 

gyermekjóléti alapellátás során felvett adatlapot, 

környezettanulmányt és gondozási tervet, véleményt 

nyilvánít a gyermek veszélyeztetettségének okáról, 

javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre. 

Ha a védelembe vétel iránti eljárás nem a család- és 

gyermekjóléti központ javaslatára indult, a gyámhivatal 

megkeresi a család- és gyermekjóléti központot a javaslat 

tizenöt napon belül történő megtételére. 

A gyámhatóság a védelembe vétel iránti kérelmet elutasítja, 

illetve a hivatalból indított eljárást megszünteti, ha a 

gyermek veszélyeztetettsége nem áll fenn. 

Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, de a gyermek és 

szülője, illetve családbafogadó gyámja nyilatkozatban 

vállalják a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a 

család- és gyermekjóléti központtal való együttműködést és 

ennek alapján valószínűsíthető a gondozás 

eredményessége, a gyámhatóság a kérelmet elutasító vagy 

eljárást megszüntető döntésével egyidejűleg felhívja a 

család- és gyermekjóléti központot az alapellátás keretében 

történő segítségnyújtás megszervezésére. 

Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll és az az 

alapellátás önkéntes igénybevételével sem szüntethető meg 

– de a gyermeket nem kell a családból kiemelni –, a 

gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi. 
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A gyámhivatal a védelembe vétel iránti eljárás során 

tárgyalást tart. 

A tárgyalást úgy kell megtartani, hogy hozzásegítse a 

gyermeket és a szülőt, illetve gyámját – ide nem értve a 

gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek gyámját – a 

védelembe vétel okának, céljának és jogkövetkezményeinek 

megismeréséhez. 

A tárgyaláson meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes 

képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes 

gyermeket, a cselekvőképességében a gyámügyi eljárásban 

felmerülő jognyilatkozat tekintetében részlegesen 

korlátozott személyt és az ítélőképessége birtokában levő 

cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, 

akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, 

valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli 

hozzátartozóit. Meg kell hallgatni továbbá azt a 

családsegítőt, aki a gyermek gondozását a védelembe vételt 

megelőzően segítette, ideértve az átmeneti gondozást 

nyújtó intézmény családgondozóját is. 

Az eljárás során a gyermeket és a szülőt, illetve 

családbafogadó gyámját nyilatkoztatni kell arról, hogy 

vállalják-e a család- és gyermekjóléti szolgálattal és a 

család- és gyermekjóléti központtal az alapellátás keretében 

való együttműködést. A nyilatkozattétel előtt a gyermeket 

és a szülőt figyelmeztetni kell az együttműködés hiányában 

alkalmazható jogkövetkezményekre. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  
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• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 
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jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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29. Ügytípus megnevezése: Gyermekvédelmi ügyek 

Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

A gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhivatal elrendeli a gyermek védelembe vételét és 

dönt a védelembe vételhez kapcsolódó kérdésekről, a 

felülvizsgálatról, a megelőző pártfogással kapcsolatos 

kérdésekről, és az erről szóló határozatát haladéktalanul 

közli a 21. § szerinti gyámhivatallal. 

A védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes 

gyámhivatal intézkedik a családi pótlék természetbeni 

formában történő nyújtásáról, valamint a családi pótlék 

szüneteltetésének és a szüneteltetés megszüntetésének 

kezdeményezéséről, a családi pótlék szüneteltetésének 

felülvizsgálatáról. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárás hivatalból indul.  

A gyámhatóság a gyermeket gondozó szülő, illetve az 

ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményének 

figyelembevételével, továbbá a család- és gyermekjóléti 

központ, valamint szükség szerint a jelzőrendszer tagjai 

javaslatának figyelembevételével gondoskodik a családi 

pótlék természetbeni formában történő nyújtásához 

kapcsolódó pénzfelhasználási terv elkészítéséről.  

Ha felmerül a családi pótlék természetbeni formában 

történő nyújtásának szükségessége, a gyámhivatal a 

család- és gyermekjóléti központ javaslatának beérkezését 

követően tíz napon belül tárgyalást tart, amelynek során 

meghallgatja a gyermeket gondozó szülőt, az 

ítélőképessége birtokában lévő gyermeket, valamint 

szükség szerint a család- és gyermekjóléti központ 

munkatársát, illetve a jelzőrendszer tagját, és megismeri 

véleményüket a pénzfelhasználási tervről, illetve a 

kirendelendő eseti gyám személyéről. 

 

A gyermek törvényes képviselője az eseti gyámmal 

együttműködni köteles. A gyámhivatal a családi pótlék 

természetbeni formában történő nyújtásáról szóló, 

véglegesítő záradékkal ellátott határozatot a véglegessé 

válást követően közli családtámogatási feladatkörében 

eljáró járási hivatal. Az eseti gyám folyamatosan 

intézkedik a részére utalt családi pótlék gyermek 

szükségletére történő felhasználásáról és ennek 
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megtörténtét havonta számadás benyújtásával igazolja a 

gyámhatóság előtt.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Hivatalból  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Ha a gyermek veszélyeztetettsége elsősorban 

elhanyagolása miatt áll fenn és a szülő a gyermek 

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem 

akarja, és alappal feltételezhető, hogy a családi pótlék 

célzott felhasználásával a gyermek fejlődése biztosítható, a 

védelembe vétellel egyidőben - vagy annak fennállása 

alatt - a családi pótlék gyermek után járó összegének 

100%-a erejéig – a családi pótlék természetbeni formában 

történő nyújtásáról határozhat a gyámhatóság.  

A legfeljebb hat hónapra elrendelhető, ismételhető 

intézkedés ideje alatt a pénzfelhasználás eseti gyám 

közreműködésével történik.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
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határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 
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kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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30. Ügytípus megnevezése: Gyermekvédelmi ügyek 

Igazolatlan óvodai, iskolai mulasztás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

A gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhivatal elrendeli a gyermek védelembe vételét és 

dönt a védelembe vételhez kapcsolódó kérdésekről, a 

felülvizsgálatról, a megelőző pártfogással kapcsolatos 

kérdésekről, és az erről szóló határozatát haladéktalanul 

közli a 21. § szerinti gyámhivatallal. 

A védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes 

gyámhivatal intézkedik a családi pótlék természetbeni 

formában történő nyújtásáról, valamint a családi pótlék 

szüneteltetésének és a szüneteltetés megszüntetésének 

kezdeményezéséről, a családi pótlék szüneteltetésének 

felülvizsgálatáról. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
nevelési-oktatási intézmény kimutatása a mulasztásokról  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett, a 

tanköteles, vagy a tankötelezettsége megszűnését követően 

nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató 

gyermek (személy) az óvodai nevelésben való részvételi 

kötelezettségét megszegi vagy a kötelező tanórai 

foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a 

nevelési-oktatási intézmény vezetőjének jelzése alapján a 

gyámhatóság az adott nevelési évben igazolatlanul 

mulasztott ötödik óvodai nevelési nap, vagy az adott 

tanítási évben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező 

tanórai foglalkozás után felhívja a családi pótlék 

jogosultját az igazolatlan hiányzás jogkövetkezményére. 

 

A gyámhatóság az adott nevelési évben igazolatlanul 

mulasztott huszadik óvodai nevelési nap, vagy az adott 

tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező 

tanórai foglalkozás után kezdeményezi a családtámogatási 

feladatokat ellátó hatóságnál a családi pótlék 

szüneteltetését és elrendeli a 16. életévét be nem töltött, 

védelembe vétel hatálya alatt nem álló gyermek védelembe 

vételét. 

A családi pótlék szüneteltetésének megszüntetését 

követően a védelembe vételt legalább a családi pótlék 

szüneteltetésének időtartamával megegyező ideig, 

legfeljebb azonban a gyermek 16 éves korát követő első 

felülvizsgálatig fenn kell tartani. Ezt követően a védelembe 

vétel a gyermek nagykorúvá válásáig csak akkor tartható 
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fenn, ha attól eredmény várható. 

 

A gyámhatóság 

• három nevelési hónapot vagy tanítási hónapot 

magában foglaló időszakonként, és 

• – feltéve, hogy a családi pótlék szüneteltetésének kezdő 

időpontja vagy az utolsó felülvizsgálat óta legalább egy 

hónap eltelt – a nevelési év vagy tanítási év lezárását 

követő 15 napon belül 

felülvizsgálja a családi pótlék szüneteltetésének 

szükségességét. 

Ha a gyámhatóság a felülvizsgálati eljárás eredményeként 

azt állapítja meg, hogy a gyermek (fiatal felnőtt) a 

felülvizsgálattal érintett időszakban háromnál több óvodai 

nevelési napot, illetve ötnél több kötelező tanórai 

foglalkozást igazolatlanul 

a) mulasztott, egyidejűleg megállapítja, hogy a családi 

pótlék szüneteltetése megszüntetéséhez szükséges feltétel 

nem áll fenn, 

b) nem mulasztott, kezdeményezi a családtámogatási 

feladatokat ellátó hatóságnál a családi pótlék 

szüneteltetésének megszüntetését. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Nevelési-oktatási intézmény jelzésére hivatalból  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője jelzi a védelembe 

vételi eljárás lefolytatására illetékes gyámhivatalnak, hogy 

az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek 

igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak száma 

az adott nevelési évben elérte az ötöt, vagy a gyermek 

(fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai 

foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a 

tízet, a gyámhivatal 

• nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett 

gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi 

szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi 

tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében, 
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• a fentiekbe nem tartozó esetben, levélben tájékoztatja a 

családi pótlék jogosultját az adott nevelési évben a 

huszadik óvodai nevelési napnak vagy az adott tanítási 

évben az ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás 

igazolatlan elmulasztásának jogkövetkezményeiről. 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a mulasztás 

igazolására előírt határidő lejártát követően haladéktalanul 

jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes 

gyámhivatalnak, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott 

óvodai nevelési napjainak a száma az adott óvodai nevelési 

évben elérte a húszat, vagy a gyermek (fiatal felnőtt) 

igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak 

száma az adott tanítási évben elérte az ötvenet.  

A gyámhivatal a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének 

jelzése alapján, a jelzés beérkezését követően 

• nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett 

gyermek esetén megküldi a nevelési-oktatási intézmény 

jelzését és írásbeli véleményét a gyermekvédelmi 

szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi 

tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében, 

• a fentiekbe nem tartozó esetben levélben kezdeményezi 

a családtámogatási feladatkörében eljáró járási 

hivatalnál a családi pótlék szüneteltetését elrendelő 

eljárás megindítását, valamint 

˗ a 16. életévét be nem töltött, védelembe nem vett 

gyermek esetében hivatalból megindítja az eljárást a 

gyermek védelembe vétele iránt, 

˗  a 16. életévét betöltött kiskorú esetében megkeresi a 

család- és gyermekjóléti központot, hogy vegye fel a 

kapcsolatot a családdal, nyújtson tájékoztatást a 

családi pótlék ismételt folyósításához szükséges 

feltételekről, és jelezze, ha a gyermek érdekében 

gyámhatósági intézkedést tart szükségesnek. 

˗ a gyámhivatal már fennálló védelembe vétel esetén a 

családtámogatási feladatkörében eljáró járási 

hivatalnak a családi pótlék szüneteltetését elrendelő 

véglegessé vált döntéséről értesíti a család- és 

gyermekjóléti központot, egyidejűleg felhívja az 

egyéni gondozási-nevelési terv felülvizsgálatára és 

annak harminc napon belül történő megküldésére.  

 

A gyámhivatal a családi pótlék szüneteltetése 

szükségességének felülvizsgálata során tájékoztatást kér a 

nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől arról, hogy 

• a felülvizsgálattal érintett időszakban a gyermek hány 

óvodai nevelési napot mulasztott igazolatlanul, vagy a 

gyermek (fiatal felnőtt) hány kötelező tanórai 
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foglalkozást mulasztott igazolatlanul, és 

• a nevelési-oktatási intézmény milyen intézkedésekkel 

segítette elő a védelembe vett gyermek óvodai 

nevelésben való részvételi kötelezettségének vagy 

iskolalátogatási kötelezettségének teljesítését. 

Az első felülvizsgálattal érintett időszak kezdő napja a 

szüneteltetést elrendelő döntés véglegessé válását követő 

hónap első napja vagy a tárgyév szeptember 1-je, ha a 

szüneteltetést elrendelő döntés véglegessé válásának 

hónapja a tárgyév májusa, júniusa vagy júliusa. 

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény  

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 
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jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 
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az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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31. Ügytípus megnevezése: Gyermekvédelmi ügyek 

Megelőző pártfogás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

A gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhivatal elrendeli a gyermek védelembe vételét és 

dönt a védelembe vételhez kapcsolódó kérdésekről, a 

felülvizsgálatról, a megelőző pártfogással kapcsolatos 

kérdésekről, és az erről szóló határozatát haladéktalanul 

közli a 21. § szerinti gyámhivatallal. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság jelzése  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A nyomozó vagy szabálysértési hatóság jelzésére a 

gyámhatóság megkeresi a pártfogó felügyelői szolgálatot 

környezettanulmány és a gyermek veszélyeztetettségének 

bűnmegelőzési szempontú kockázatértékelésének 

elkészítése céljából, valamint a család-és gyermekjóléti 

központot javaslata és a megelőző pártfogással 

kapcsolatos feladatokat ellátó esetmenedzser kijelölése 

érdekében.  

A gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelése iránti 

eljárást védelembe vétel alatt nem álló gyermek esetén a 

védelembe vételi eljárás, védelembe vett gyermek esetén a 

védelembe vétel soron kívüli, hivatalból indított 

felülvizsgálata keretében folytatja le. 

Az eljárás során a gyámhatóság tárgyalást tart, majd dönt 

a megelőző pártfogás elrendeléséről vagy a megelőző 

pártfogás elrendelésének mellőzéséről vagy a megelőző 

pártfogás iránti eljárás megszüntetéséről. 

 

A gyámhatóság – kérelemre és a megelőző pártfogó 

felügyelő vagy a gyermekjóléti központ javaslatára 

bármikor, hivatalból legalább évente – felülvizsgálja a 

megelőző pártfogás alatt álló gyermek védelembe vétele 

és megelőző pártfogása fenntartásának indokoltságát. A 

megelőző pártfogó felügyelő akkor javasolhatja a 

megelőző pártfogás megszüntetését, ha a gyermek 

legalább fél éve fennálló megelőző pártfogása 

eredményesen eltelt, célja megvalósult és a gyermek 

magatartása kedvező irányba változott. A megelőző 

pártfogás megszüntetésére a gyermek magatartásának 

kedvező irányú változása esetén a gyermekjóléti központ 

is tehet javaslatot. 

A gyámhatóság a megelőző pártfogást megszünteti, ha a 

fiatalkorúval szemben pártfogó felügyelet intézkedés 
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alkalmazására került sor, a gyermek családban történő 

nevelkedése védelembe vétel nélkül is biztosítható, a 

fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését 

tölti. 

A gyámhatóság a megelőző pártfogást megszüntetheti a 

megelőző pártfogó felügyelő vagy a gyermekjóléti központ 

javaslatára. 

A megelőző pártfogás megszűnik a fiatalkorú nagykorúvá 

válásával. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A jogszabályban meghatározott szervek jelzése, hivatalból 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyermek védelembe vételét, valamint ezzel egyidejűleg a 

megelőző pártfogását el kell rendelni, ha a pártfogó 

felügyelői szolgálat kockázatértékelése a gyermek 

bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének magas 

fokát állapította meg, vagy közepes fokát állapította meg, 

és az alapellátás önkéntes igénybevételével a 

veszélyeztetettség valószínűsíthetően nem szüntethető 

meg. 

A megelőző pártfogás elrendelése esetén a gyámhatóság 

kötelezi a gyermeket és a szülőt vagy más törvényes 

képviselőt a megelőző pártfogó felügyelővel való 

együttműködésre, a megelőző pártfogó felügyelővel az 

általa meghatározott időközönként történő személyes 

találkozásra, és a megállapított magatartási szabályok 

betartására. 

A megelőző pártfogás nem érinti a szülő szülői felügyeleti 

jogát. 

 

Ha a gyermek bűnmegelőzési szempontú 

veszélyeztetettségének foka közepes, és a szülő vagy más 

törvényes képviselő kérelme, a család- és gyermekjóléti 

központ javaslata, valamint az eset összes körülményének 

figyelembevételével valószínűsíthető a szociális 

segítőmunka eredményessége, a gyámhivatal dönt a 

védelembe vétel iránti eljárás megszüntetéséről és a 
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megelőző pártfogás elrendelésének mellőzéséről.  

A megelőző pártfogás mellőzése esetén a gyámhivatal a 

döntését a gyermek védelembe vételétől függetlenül a 

döntés véglegessé válásától számított hat hónap elteltével 

hivatalból felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során a 

gyámhatóság azt észleli, hogy a bűnismétlés kockázata 

hátrányosan megváltozott, a gyámhatóság megkeresheti a 

pártfogó felügyelői szolgálatot ismételt kockázatértékelés 

elkészítése érdekében.  

 

Ha a gyermek bűnmegelőzési szempontú 

veszélyeztetettségének foka alacsony, a gyámhivatal dönt a 

védelembe vétel iránti eljárás és a megelőző pártfogás iránti 

eljárás megszüntetéséről. Indokolt esetben felhívja a család-

és gyermekjóléti központot az alapellátás keretében történő 

segítségnyújtásra. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 
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között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 
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megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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32. Ügytípus megnevezése: Gyermekvédelmi ügyek 

Családbafogadás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 

szülőjének, gyámjának a lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi 

területen található, a gyámhatóság illetékességét a 

gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek 

lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a 

gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye 

található. 

Lakóhely hiányában – a fentiekben foglaltak szerint szerint 

– a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely 

határozza meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában 

az eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- születési anyakönyvi kivonat adattartalma 

- a gyámrendelés alapjául szolgáló okiratok  

- szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó bírósági 

döntés 

- környezettanulmány 

- vagyonleltár.  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelmező csak a szülői felügyeletet gyakorló szülő(k), 

vagy a nevelésbe vétel előtt szülői felügyeletet gyakorló 

szülő(k) lehet.  

 

A gyámhatóság a családbafogadáshoz akkor járul hozzá, 

ha a családba fogadó szülő személyisége és körülményei 

alapján alkalmas a gyermek gondozására, nevelésére, a 

gyámság ellátására, és e feladatok ellátását maga is vállalja. 

A családbafogadás ideje alatt a szülő szülői felügyeleti joga 

szünetel. A családba fogadó szülőt vagy szülőket a 

gyámhatóság gyámul rendeli. 

A szülőt megilleti a kapcsolattartás joga és a gyermek 

sorsát érintő lényeges kérdésekben való együttes döntési 

jog. 

Különösen indokolt esetben a gyámhatóság a szülőt 
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feljogosíthatja a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni 

ügyében a törvényes képviselet jogával. 

A családbafogadás a szülő tartási kötelezettségét nem 

érinti. 

 

A családbafogadás feltételeinek fennállását a gyámhatóság 

évente felülvizsgálja. A családbafogadó gyám éves 

jelentésének és számadásának elbírálásával egyidejűleg a 

gyámhivatal vizsgálja azt is, hogy a családba fogadás 

fenntartása a gyermek érdekében továbbra is indokolt-e. A 

gyermek érdekében – a feltételek fennállása esetén – a 

gyámhivatal elrendelheti a gyermek védelembe vételét 

vagy a gyermek védelembe vételével együtt a megelőző 

pártfogását. 

Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhatóság azt 

állapítja meg, hogy a családbafogadás fenntartása 

ellentétes a gyermek érdekével, a gyámhatóság intézkedik 

a gyermek saját családjába történő visszahelyezése iránt, 

feltéve, hogy a családbafogadásra okot adó körülmények 

már nem állnak fenn. Ellenkező esetben – az 

ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményének 

figyelembevételével – a gyermekvédelmi gondoskodásnak 

azt a formáját rendeli el, amely a gyermek számára a 

legmegfelelőbb. 

Ha a családbafogadás megszüntetését a szülő vagy a 

családbafogadó gyám kéri, a gyámhatóság megszünteti a 

családbafogadást. A kérelem elbírálásánál vizsgálni kell, 

hogy a gyermek saját családjába visszahelyezhető-e. 

Ellenkező esetben a gyámhatóság – az ítélőképessége 

birtokában lévő gyermek véleményének 

figyelembevételével – a gyermekvédelmi gondoskodás 

más formája iránt intézkedik. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők vagy a 

szülői felügyeletet gyakorló szülő kérelmére - a különélő 
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vonatkozó tájékoztatás: másik szülő meghallgatásával - a gyámhatóság 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, 

indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket 

más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, 

gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a 

gyermek érdekében áll. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 
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• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 
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adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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33. Ügytípus megnevezése: Gyermekvédelmi ügyek 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Bármely járási hivatal, valamint rendőrség, az 

idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az 

ügyészség, a bíróság és a büntetés-végrehajtási intézet 

parancsnoksága.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az ideiglenes hatályú elhelyezés megtételére a 

gyámhatóság a szülők lakóhelyétől függetlenül azonnali 

intézkedés keretében jogosult azzal, hogy döntésével 

megkeresi a döntés felülvizsgálatára jogosult 

gyámhatóságot.  

A gyámhatóság a felülvizsgálat eredményeképpen az 

ideiglenes hatályú elhelyezést  

- 30 napon belül megszünteti, ha annak feltételei nem 

állnak fenn,  

- 45 napon belül elrendeli a gyermek nevelésbe vételét, 

valamint egyidejűleg meghatározza a gyermek 

gondozási helyét és dönt a kapcsolódó járulékos 

kérdésekről,  

- 60 napon belül pert indít az ideiglenes hatályú 

elhelyezés fenntartása vagy megváltoztatása mellett a 

gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülői 

felügyelet megszüntetése iránt,  

-  21 napon belül hozzájárul a gyermeknek a fogvatartás 

helye szerint a büntetés-végrehajtási intézet anya-

gyermek részlegén vagy a javítóintézetben a fiatalkorú 

és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén 

történő elhelyezéséhez, legfeljebb a Bv. tv.-ben 

meghatározott időtartamra, ha az a gyermek érdekében 

áll; ellenkező esetben rendelkezik a gyermeknek a 

büntetés-végrehajtási intézetből vagy a javítóintézetből 

történő kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében 

szükséges intézkedéseket. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve 

bejelentésre hivatalból.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

Soron kívül, azonnal.  

Az ideiglenes hatályú elhelyezésről szóló határozat elleni 
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határidő): fellebbezés nyolc napon belül nyújtható be, kivéve, ha az 

ügyészség, a bíróság vagy fellebbezés esetén a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal döntött a gyermek 

ideiglenes hatályú elhelyezéséről. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Ha a gyermek 

a) 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 azonnal végrehajtható 

határozatával ideiglenesen 

• a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, 

más hozzátartozónál, illetve személynél helyezi el, 

vagy 

• ha az előbbiekre nincs lehetőség,  

˗ a 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, 

˗ a tizenkettedik életévét betöltött gyermek esetén 

lehetőség szerint a legközelebbi ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is 

biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs 

lehetőség vagy azt a gyermek egészségi vagy 

személyiségállapota, ön- és közveszélyes 

magatartása indokolja vagy más okból 

szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, 

– az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására 

is kijelölt – gyermekotthonban, gyermekotthon 

speciális csoportjában, speciális lakásotthonban, 

fogyatékos személyek vagy pszichiátriai betegek 

otthonában helyezi el; vagy 

b) érdekében áll az anya előzetes letartóztatásának 

elrendelése esetén az anyával történő együttes 

elhelyezése, az előzetes letartóztatás elrendeléséről 

szóló határozat meghozatalakor a bíróság a gyermeket 

azonnal végrehajtható határozatával, ideiglenesen, az 

anya fogvatartásának helye szerint a büntetés-
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végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a 

javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes 

elhelyezését biztosító részlegén helyezi el. 

Az a) pontban meghatározott esetben az ideiglenes 

hatályú elhelyezéstől kezdődően a szülő gondozási, 

nevelési joga szünetel. 

Ha a gyermek elhelyezésére a fogvatartás helye szerint a 

büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén 

vagy a javítóintézetben a fiatalkorú és gyermeke együttes 

elhelyezését biztosító részlegén kerül sor, az anya, illetve a 

fiatalkorú szülői felügyeleti joga szünetel, kivéve a 

gondozási, nevelési jogát és kötelezettségét.  

 

Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos 

veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan 

bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen 

veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan 

károsodást okozhat.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 
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tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  
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• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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34. Ügytípus megnevezése: Gyermekvédelmi ügyek 

Nevelésbe vétel 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhivatal illetékes, amelynek 

területén  a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 

szülőjének, gyámjának a lakóhelye található. Ha a szülői 

felügyelet gyakorlására jogosult szülők lakóhelye 

különböző gyámhatóságok illetékességi területen 

található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek 

lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik 

szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár 

el, amelynek területén az anya lakóhelye található. 

Ha a gyermeket nevelésbe vették, a gyámhivatal 

illetékessége mindaddig fennáll, ameddig a gyermek 

lakóhelye nem változik meg. Ha a gyermek lakóhelye 

megváltozik, az illetékességét a gyermek lakóhelye 

határozza meg. Az illetékességváltozás a gyermek 

valamennyi, a gyámhivatal hatáskörébe tartozó ügyére 

kiterjed. 

A nevelésbe vett kiskorú szülő gyermekének ügyében az a 

gyámhivatal illetékes eljárni, amelyik a kiskorú szülő 

nevelésbe vétele iránt eljárt. 

Ha megállapították a gyermek örökbefogadhatóságának 

tényét, a gyámhivatal illetékessége a nevelésbe vétel 

fennállása alatt nem változik. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának 

adattartalma  

- család-és gyermekjóléti központ környezettanulmánya, 

javaslata, előzményi iratai  

- megelőző pártfogás alatt álló gyermek estén a család-és 

gyermekjóléti központ és a megelőző pártfogó felügyelő 

javaslata 

- jövedelemigazolások  

- gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata, egyéni 

elhelyezési terv  

- szükség esetén háziorvos igazolása a gyermek tartós és 

fertőző betegségeiről 

- vagyonleltár  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A gyámhivatal – a kísérő nélküli kiskorú kivételével – a 

gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárása során feltárja 

azokat a körülményeket, amelyek a szülőt akadályozzák a 

gyermek nevelésében és a veszélyeztetettség elhárításában, 

így különösen a szülők, más családtagok személyiségével, 

egészségi állapotával, a gyermekhez fűződő viszonyával, 
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életvitelével és szociális helyzetével kapcsolatos lényeges 

körülményeket, valamint tájékozódik a gyermek vagyoni 

helyzetéről, ennek érdekében  

• lehetőség szerint meghallgatja a szülőt, kivéve, ha a 

bíróság megszüntette a szülő szülői felügyeleti jogát,  

• megkeresi a család- és gyermekjóléti központot, hogy 

végezzen környezettanulmányt, küldje meg az 

előzményi iratokat és tegyen javaslatot a nevelésbe 

vétel tárgyában, és megelőző pártfogás alatt álló 

gyermek esetén a család- és gyermekjóléti központot és 

a megelőző pártfogó felügyelőt, hogy tegyenek 

javaslatot a megelőző pártfogás fenntartására vagy 

megszüntetésére, 

• a szükséges iratok megküldésével megkeresi a 

gyermekvédelmi szakszolgálatot, hogy tegyen 

javaslatot a gyermek gondozási helyére és a 

gyermekvédelmi gyám, helyettes gyermekvédelmi 

gyám személyére, a kapcsolattartás módjára, formájára 

és helyére,  

• szükség esetén háziorvosi igazolást szerez be a 

gyermek tartós vagy fertőző betegségéről, 

• megvizsgálja, hogy a gyermek részesül-e rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben. 

 

A nevelésbe vétel ideje alatt a szülők szülői felügyeleti 

joga szünetel.  

Gyermekükkel kötelesek kapcsolatot tartani annak 

érdekében, hogy a nevelésbe vétel minél hamarabb 

megszüntethető legyen, kötelesek utána gondozási díj 

fizetésére. A szülőket a gyermekvédelmi szakszolgálat és a 

gyermekjóléti szolgálat családgondozója segíti abban, 

hogy ismételten képessé váljanak gyermekük 

visszafogadására.  

 

A gyámhatóság a nevelésbe vétel fenntartásának 

szükségességét a gyermek gondozási helyét első 

alkalommal meghatározó döntés véglegessé válását 

követő első két évben félévente felülvizsgálja, kivéve ha a 

gyermek nevelésbe vétele megszüntetésének, 

családbafogadásának vagy örökbefogadásának 

előkészítése zajlik, vagy a gyermek elhelyezése, illetve a 

szülői felügyeleti jog megszüntetése tárgyában per van 

folyamatban. 

 

A gyámhatóság a nevelésbe vétel fenntartásának 

szükségességét a gyermek gondozási helyét első 

alkalommal meghatározó döntés véglegessé válását 

követő harmadik évtől, kilenc év fölötti gyermek esetében 



184  

  

a gyermek gondozási helyét első alkalommal meghatározó 

döntés véglegessé válását követő harmadik évtől 

kétévente felülvizsgálja. 

Amennyiben a felülvizsgálat eredményeképpen a 

nevelésbe vétel megszüntetésre kerül, a gyámhatóság 

legalább egy év időtartamra utógondozót rendel a 

gyermek visszailleszkedésének elősegítése érdekében.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve 

bejelentésre hivatalból.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ha ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata keretében 

történik, akkor 45 nap, egyebekben 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha 

• a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére 

nem kerülhet sor, és 

-  a gyermek fejlődését családi környezete 

veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás 

keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a 

védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, 

illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a 

gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem 

biztosítható, vagy 

- a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti 

jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert 

indított, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői 

felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy 

- a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy 

- a gyermeknek más okból nincs szülői felügyeletet 

gyakorló szülője, 

• 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. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus Nincs 
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programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 



186  

  

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 
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bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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35. Ügytípus megnevezése: Gyermekvédelmi ügyek 

Utógondozás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az utógondozást a gyermek tekintetében a lakóhelye 

szerinti gyermekjóléti központ, a fiatal felnőtt tekintetében 

a nevelőszülői hálózatot működtető, a gyermekotthon, az 

utógondozó otthon vagy a külső férőhely működtetője látja 

el. 

A kirendelt utógondozó évente, illetve a gyámhatóság 

felhívására szükség szerint, valamint a kirendelés 

megszűnésekor köteles tájékoztatást adni az utógondozás 

eredményéről.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve 

bejelentésre hivatalból.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül, 

hivatalból a nevelésbe vétel megszüntetésével egyidejűleg.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Utógondozásnak van helye a nevelésbe vétel 

megszüntetését követően – kivéve ha a gyermeket örökbe 

fogadták – legalább egy év időtartamra, de legfeljebb a 

gyermek 18. életévének betöltéséig; a nevelésbe vétel 

megszűnését követően a fiatal felnőtt kérelmére legfeljebb 

egy év időtartamra; az otthonteremtési támogatás 

igénylésének, felhasználásának és elszámolásának 

időtartamára. Az utógondozás célja, hogy elősegítse a 

gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetébe való 

visszailleszkedését, önálló életének megkezdését.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 
Nincs 
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időpontfoglalás: 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 
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megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 
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legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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36. Ügytípus megnevezése: Gyermekvédelmi ügyek 

Utógondozói ellátás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

A fiatal felnőttek utógondozói ellátása ügyében az a 

gyámhivatal illetékes, amely az önjogúvá válással 

összefüggésben döntött. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

- befogadó nyilatkozat,  

- iskolalátogatási igazolás,  

- munkaügyi központ igazolása  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A gyermekvédelmi gyám a gyermek nagykorúságának 

elérése előtt legalább két hónappal felterjeszti a 

gyámhatóságnak a gyermek utógondozói ellátásra irányuló 

kérelmét, valamint az utógondozói ellátásra vonatkozó 

javaslatot és csatolja  

- a fiatal felnőtt  jövedelemnyilatkozatát az azt 

alátámasztó igazolásokkal együtt, vagy igazolást az 

álláskeresőként való nyilvántartásba vételéről;  

- a köznevelési, felsőoktatási intézmény igazolását a 

tanulói, hallgatói jogviszonyról vagy a felnőttképzési 

intézménnyel kötött felnőttképzési szerződés másolatát; 

- a szociális bentlakásos intézménybe történő 

elhelyezéséről szóló határozatot vagy a szociális 

bentlakásos intézmény értesítését a felvétel várható 

időpontjáról;  

- az ellátást biztosító nevelőszülő és működtetője 

együttes, a gyermekotthon, utógondozó otthon vagy 

külső férőhelyet működtető befogadó nyilatkozatát, 

vagy a befogadás megtagadásáról szóló nyilatkozatot. 

 

A jogosultság megállapítása esetén a fiatal felnőtt köteles 

együttműködni utógondozójával, köteles betartani a 

határozatban előírt magatartási szabályokat, jogosultság 

feltételeinek megváltozását vagy megszűnését 15 napon 

belül be kell jelentenie a gyámhatóságnak. A jogosultságot 

megállapító határozatnak tartalmaznia kell annak 

megállapítását, hogy a tanulói vagy hallgatói 

jogviszonyban álló fiatal felnőtt halmozottan hátrányos 

helyzetű. 

Ha az utógondozói ellátás igénybevételének oka, illetve 

helye megváltozott, és az utógondozói ellátás 

szükségessége a fiatal felnőtt kérelme alapján továbbra is 
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fennáll, a gyámhatóság határozatban állapítja meg az 

utógondozói ellátás igénybevételének új okát, illetve helyét.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyámhatóság a gyermek vagy a fiatal felnőtt kérelmére 

a gyermek nagykorúságának  elérése előtt a 

gyermekvédelmi gyám javaslatának figyelembevételével  

elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a 

fiatal felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt 

meg, és 

- létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy 

- köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési 

intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói 

vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy 

- szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. 

 

Az utógondozói ellátást a fiatal felnőtt,  

˗ ha létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja a 21. 

életévének, vagy ha speciális vagy különleges ellátási 

szükségletűként töltötte be nagykorúságát, 22. 

életévének betöltéséig (akkor nem biztosított a fiatal 

felnőtt létfenntartása, ha a havi jövedelme az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem 

haladja meg, vagy a nagykorúvá válásának 

időpontjában a rendelkezésére bocsátott 

készpénzvagyonának értéke az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének negyvenszeresét nem haladja 

meg) 

˗ ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési 

intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy 

felnőttképzési jogviszonyban áll a 24. életévének, ha 

felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, 

25. életévének betöltéséig,  

˗ ha szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja a 

felvétel időpontjáig, de legkésőbb 22. életévének 

betöltéséig kérheti.  
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Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 



195  

  

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 
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a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  

 

  



197  

  

37. Ügytípus megnevezése: Támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat, 

gyámság, gondnokság 

Támogatott döntéshozatal 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

A támogatott döntéshozatallal kapcsolatos eljárás 

lefolytatására a támogatásra szoruló személy lakóhelye, 

annak hiányában tartózkodási helye szerinti gyámhivatal 

illetékes.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A gyámhatóság a támogató kirendelése iránti eljárást a 

támogatásra szoruló személy kérelmére vagy a bíróság 

megkeresése alapján, hivatalból indítja meg.  

A gyámhatóság az eljárása során személyesen, lehetőség 

szerint együttesen hallgatja meg jegyzőkönyvben 

rögzítetten a támogatásra szoruló személyt és a 

támogatónak jelentkező személyt. A gyámhatóság a 

meghallgatás során tájékoztatja a támogatott és a 

támogató személyt  

• a támogatott döntéshozatal jogintézményének céljáról, 

a támogató feladatáról és eljárásáról, valamint a 

támogató kirendelésére irányuló eljárás menetéről, 

• a támogatásra szoruló személy rendelkezésére álló 

más segítségnyújtási formákról, az igénybe vehető 

szociális és egyéb ellátásokról, szolgáltatásokról, 

valamint azok igénybevételének módjáról, 

• a támogató kinevezésének törvényi akadályairól, és 

• ha a támogatásra szoruló személy nem tud lehetséges 

támogató személyt megjelölni, 

• a családsegítő szolgálat megkeresésének 

lehetőségéről, annak vizsgálata érdekében, hogy a 

támogatásra szoruló személy környezetében van-e a 

támogatói feladatok ellátására alkalmas személy, és 

•  a hivatásos támogató kirendelésének lehetőségéről. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen előterjesztett kérelem, bírósági döntés 

amennyiben rendelkezésre áll 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 60 napon belül.  
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(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

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.  

Ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezési 

perben a bíróság úgy ítéli meg, hogy a cselekvőképesség 

részleges korlátozása sem indokolt, de az érintett személy 

meghatározott ügyei intézésében belátási képességének 

kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szorul, a 

gondnokság alá helyezés iránti keresetet elutasítja, és 

határozatát közli a gyámhatósággal. A támogatót a bíróság 

határozata alapján az érintettel egyetértésben a 

gyámhatóság rendeli ki. A támogató kirendelése a 

nagykorú cselekvőképességét nem érinti.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a támogatott döntéshozatalról szóló 2013.évi CLV. 

törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  
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• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 
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számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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38. Ügytípus megnevezése: Támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat, 

gyámság, gondnokság 

Az előzetes jognyilatkozat felvétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a gondnokság alá helyezési eljárással érintett 

személynek a lakóhelye található.   

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
kérelem  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba való 

bejegyzésének illetéke 15 000 forint. 

Alapvető eljárási szabályok: Ha a bíróság a cselekvőképességet érintő gondnokság alá 

helyező határozatában az előzetes jognyilatkozat 

alkalmazását elrendelte, a gyámhatóság az abban foglaltak 

figyelembevételével jár el a gondnok kirendelésekor és 

tevékenységének meghatározásakor, amelyek során 

felhívja a gondnok figyelmét az előzetes jognyilatkozatban 

szereplő rendelkezések betartására, és bírálja el a gondnok 

számadását, valamint fogadja el beszámolóját. Ha az 

előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a 

gondnokolt érdekével ellentétes lenne, a gyámhatóság kéri 

a bíróságtól az előzetes jognyilatkozatban lévő 

rendelkezés alkalmazásának mellőzését, feltéve, hogy azt 

a gondnok a bíróságnál nem kezdeményezte.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen előterjesztett kérelem  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének 

jövőbeli részleges vagy teljes korlátozása esetére 

közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban 

vagy gyámhatóság előtt személyesen előzetes 

jognyilatkozatot tehet. A nyilatkozatot tevő személy az 

előzetes jognyilatkozatban megnevezheti azt az egy vagy 

több személyt, akit gondnokául rendelni javasol; kizárhat 

egy vagy több személyt a gondnokok köréből; és 
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meghatározhatja, hogy egyes személyes és vagyoni 

ügyeiben a gondnok milyen módon járjon el. Az előzetes 

jognyilatkozatot be kell jegyezni az előzetes 

jognyilatkozatok nyilvántartásába. Az előzetes 

jognyilatkozat nyilvántartásba való bejegyzésének 

elmaradása az előzetes jognyilatkozat érvényességét nem 

érinti.  

Az előzetes jognyilatkozat megtételére vonatkozó 

rendelkezéseket a jognyilatkozat módosítására és 

visszavonására megfelelően alkalmazni kell. A visszavont 

előzetes jognyilatkozatot a nyilvántartásból törölni kell. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• a támogatott döntéshozatalról szóló 2013.évi CLV. 

törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

• a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok 

nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról 

szóló 16/2014 (III.13.) KIM rendelet  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  
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• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 
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végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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39. Ügytípus megnevezése: Támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat, 

gyámság, gondnokság 

 Gyám kirendelése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

 

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 

szülőjének, gyámjának a lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi 

területen található, a gyámhatóság illetékességét a 

gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek 

lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a 

gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye 

található. 

Lakóhely hiányában a fentiekben foglaltak szerint a 

gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely határozza 

meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely 

vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában 

az eljárásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. 

Kerületi Hivatala illetékes. 

Ha a gyermeknek nincs törvényes képviselője, illetve 

annak kiléte nem állapítható meg, az eljárásra az a 

gyámhivatal illetékes, amelynek területén a gyámrendelés, 

illetve gondnokrendelés szükségessé vált. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

• személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

• az ismeretlen szülőktől származó gyermek kivételével a 

gyermek születési anyakönyvi kivonatának 

adattartalma,  

• a szülők gondnokság alá helyezésére vonatkozó bírói 

ítélet vagy,  

• a szülők halotti anyakönyvi kivonatának adattartalma,  

• gyámrendelésre, gyámságból kizárásra vonatkozó 

nyilatkozatot tartalmazó jegyzőkönyv, (amennyiben a 

szülők korábban ilyen nyilatkozatot tettek)  

• a gyermek ingó, ingatlan vagyonáról készült leltár  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A gyámrendelés szükségességét a hozzátartozók, 

jogszabályban meghatározott szervek és személyek 

kötelesek jelezni a gyámhatóságnak. A gyám kirendelését 
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bármely szerv vagy személy is kezdeményezheti.  

A gyámrendelés előtt a gyámhatóság vizsgálja, hogy mi a 

gyámrendelés oka, a gyermek kinek a gondozásában él, 

valamint, hogy ennek a személynek alkalmasak-e a 

körülményei és a személye a gyermek ellátására, továbbá, 

hogy a gyámság viselését vállalja-e, van-e nevezett gyám 

vagy gyámságból kizárt személy, valamint, hogy van-e a 

gyermeknek olyan rokona, hozzátartozója, aki 

családbafogadó gyámként – alkalmassága és vállalása 

alapján – kirendelhető, a családbafogadó gyámként 

kirendelhető személy ténylegesen mely időponttól neveli 

saját háztartásában a gyermeket, a gyermeknek van-e 

vagyona és azt ki kezeli, a gyermek részesül-e rendszeres 

kedvezményben, az ítélőképessége birtokában lévő 

gyermeknek mi a véleménye a gyám személyéről, és a 

tizennegyedik életévét betöltött gyermek tiltakozása esetén 

azt, hogy a gyám személye ellen alapos okból tiltakozik-e, 

van-e a gyermeknek olyan vagyona vagy más ügye, 

melynek kezelése, intézése különös szakértelmet igényel. 

A gyámrendelés előtt a gyámhivatal beszerzi a 

gyámrendelés alapjául szolgáló okiratokat (így különösen 

szülők halotti anyakönyvi kivonatának adattartalma, bírói 

ítélet), az ismeretlen szülőktől származó gyermek 

kivételével – a gyermek születési anyakönyvi kivonatának 

adattartalmát, a gyermek ingó, ingatlan vagyonáról készült 

leltárt, ha a gyámhivatal tudomással bír arról, hogy a 

gyermeknek van vagyona. 

A gyámhivatal a Gyvt. 128. §-ában meghatározottakon 

kívül meghallgatja a gyámi tisztség viselésére figyelembe 

vehető valamennyi személyt, a Ptk. 4:231. § (1) 

bekezdés a) és b) pontja szerinti többes gyámrendelés 

esetén mindkét személyt, és a Ptk. 4:231. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti többes gyámrendelés esetén a 

különleges szakértelmet igénylő ügyekben a gyámi 

tisztséget vállaló személyeket, és  a gyermekvédelmi gyám, 

helyettes gyermekvédelmi gyám kivételével vizsgálja, hogy 

az érintett személy viselhet-e gyámságot, és 

személyiségénél, valamint körülményeinél fogva alkalmas-

e a tisztség ellátására. 

Nevezett gyám hiányában a gyámhatóság elsősorban a 

gyámság ellátására alkalmas közeli hozzátartozót rendel 

gyámul. Ha ilyen hozzátartozó nincs, a gyámhatóság más 

hozzátartozót vagy arra alkalmas személyt rendel gyámul, 

elsősorban azok közül, akik a gyermek gondozásában, 

nevelésében már korábban részt vállaltak.  

A gyám - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - a 

gyámsága alatt álló gyermek gondozója, nevelője, 

vagyonának kezelője és a gyermek törvényes képviselője. A 
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gyám a gyermek érdekeinek megfelelően köteles a 

tevékenységét gyakorolni. A gyámnak a tevékenysége 

során biztosítania kell, hogy az ítélőképessége birtokában 

lévő kiskorú az őt érintő döntések előkészítésében részt 

vehessen, véleményt nyilváníthasson. Ha a törvény 

eltérően nem rendelkezik, a szülői felügyeletet gyakorló 

szülő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 

rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a gyám 

jogaira és kötelezettségeire.  

A gyám a tevékenységét a gyámhatóság rendszeres 

felügyelete - gyermekvédelmi gyámság esetén az irányítása 

- alatt látja el. Tevékenységéről bármikor köteles 

felvilágosítást adni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság a 

gyám jogkörét korlátozhatja, és intézkedéseit a gyermek 

érdekében - hivatalból, a gyámság alatt álló gyermek vagy 

közeli hozzátartozója kérelmére - meg is változtathatja. E 

tekintetben közeli hozzátartozónak minősül a szülő akkor 

is, ha a szülői felügyeleti joga szünetel.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve 

bejelentésre hivatalból.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyámhatóság gyámot a szülői felügyelet alatt nem álló 

gyermek részére rendel. Nem áll szülői felügyelet alatt a 

gyermek, ha 

• a szülők meghaltak, 

• a szülők szülői felügyeletét a bíróság megszüntette, 

• a szülők cselekvőképtelenek vagy korlátozottan 

cselekvőképes kiskorúak, függetlenül attól, hogy 

tizenhatodik életévük betöltésétől a gondozás, nevelés 

jogát gyakorolhatják, vagy cselekvőképességükben a 

szülői felügyeleti jogok gyakorlása tekintetében 

részlegesen korlátozott nagykorú személyek, 

• a szülők ismeretlen helyen távol vannak, vagy 

ténylegesen akadályozva vannak, 

• a bíróság a gyermeket harmadik személynél helyezte el, 

• a gyermeket a gyámhivatal nevelésbe vette, 

• a gyámhivatal a gyermek családba fogadásához 
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hozzájárult, 

• a gyámhivatal a gyermeket ideiglenes hatállyal 

hozzátartozónál vagy más személynél, nevelőszülőnél, 

gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai 

betegek otthonában helyezte el, és szülője ellen a szülői 

felügyelet megszüntetése vagy a szülői felügyelet 

rendezése, illetve a gyermek harmadik személynél 

történő elhelyezése iránti per van folyamatban, 

• a szülő hathetes életkornál fiatalabb gyermeke 

ismeretlen személy általi örökbefogadásához 

hozzájárult, 

• a szülő a hathetes életkornál fiatalabb gyermeke ismert 

személy általi örökbefogadásához hozzájárult, kivéve, 

ha a szülő a házastárs által történő örökbefogadáshoz 

járult hozzá, 

• a szülő a gyermek vagy a gyermekkel közös 

háztartásban élő hozzátartozója sérelmére elkövetett 

cselekmény miatt elrendelt távoltartó határozat hatálya 

alatt áll, és a gyermeknek nincs másik szülői felügyeleti 

jogot gyakorló szülője, 

• a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő 

együtt él a szülői felügyelettől megfosztott másik 

szülővel, az életközösségük fennállása alatt. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 
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a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  
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Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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40. Ügytípus megnevezése: Támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat, 

gyámság, gondnokság 

Számadási ügyek (GYÁM) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 

szülőjének, gyámjának a lakóhelye található. 

Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi 

területen található, a gyámhatóság illetékességét a 

gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek 

lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a 

gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye 

található. 

Lakóhely hiányában a fentiekben foglaltak szerint a 

gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely határozza 

meg. 

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a 

gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai 

lakóhely vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek 

hiányában az eljárásra a Budapest Főváros 

Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala illetékes. 

Ha a gyermeknek nincs törvényes képviselője, illetve 

annak kiléte nem állapítható meg, az eljárásra az a 

gyámhivatal illetékes, amelynek területén a gyámrendelés, 

illetve gondnokrendelés szükségessé vált. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

 kérelem és a bevételeket kiadásokat tartalmazó iratok 

csatolása  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A vagyonkezelésre jogosult gyám az éves számadását, 

valamint a jelentésben foglalt beszámolóját minden évben 

annak a hónapnak a 15. napjáig nyújtja be a 

gyámhatósághoz, amelyik hónapban a kirendelésről szóló 

határozatot vele közölték. 

A számadás alapját a leltár és a vagyonkezelést átadó 

határozat, tartalmát a bevételek és a kiadások képezik. 

 A számadáshoz csatolni kell, vagy számadás hiányában 

önállóan elő kell terjeszteni a gyámolt vagy a gondnokolt 

személyes ügyeire (oktatására, nevelésére, tartására, 

ellátására, egészségi állapotára) vonatkozó jelentésben 

foglalt beszámolót is. 

A számadásban a bevételeket és a kiadásokat külön, 

tételesen fel kell sorolni, csatolva – a számadásban 

feltüntetett tételek sorrendje szerint – a bevételeket és a 
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kiadásokat igazoló iratokat. Ha a bevételt, illetve a kiadást 

igazoló irat benyújtása akadályba ütközik a tételek 

helyességét a gyámhatóság egyéb módon is 

megállapíthatja. 

 A családbafogadó gyám nem köteles éves számadásra, ha 

a gyámoltnak nincsen vagyona és bevételeinek havi 

összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét. Nem köteles éves számadásra a 

gyermekvédelmi gyám, ha a gyámolt nem rendelkezik 

vagyonnal és utána kizárólag családtámogatási ellátást 

folyósítanak. 

A családbafogadó gyámnak a rendszeres számadásában a 

bevételeket és a kiadásokat nem kell tételesen felsorolni és 

az igazoló iratokat sem kell csatolni (egyszerűsített 

számadás), ha a rendszeres jövedelem éves összege nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 12-szeresét. 

 

A gyámhivatal hivatalból, valamint a gondnokoltnak, a 

korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak, a gondnokolt 

közeli hozzátartozójának és a gyermek közeli 

hozzátartozójának kérésére a gyámot, illetve gondnokot 

indokolt esetben eseti számadásra kötelezheti. 

A gyámhivatal különösen azt a gyámot, illetve gondnokot 

kötelezi eseti számadásra, akinek engedélyezte, hogy a 

gyermek, illetve a gondnokolt vagyonát igénybe 

vegye, aki éves számadásra nem köteles, aki gazdálkodó 

szervezet kiskorú vagy cselekvőképességet érintő 

gondnokság alatt álló tagja, részvényese vagyonkezelését 

látja el, különösen, ha osztalékelőleg kifizetésére kerül sor. 

Az eseti számadás elkészítésekor, illetve elbírálása során a 

rendszeres számadás szabályai szerint kell eljárni. 

A vagyonkezelő a számadás alapjául szolgáló 

bizonylatokat egyszerűsített számadás esetén, illetve az 

éves számadási kötelezettség alóli mentesség esetén is 

köteles a jogszabályban meghatározott elévülés 

időtartama alatt megőrizni. A bizonylat nélkül 

elszámolható költségekre a bizonylatmegőrzési 

kötelezettség nem vonatkozik.  

 

 Számadási kötelezettség megállapításának hiányában 

önállóan kell előterjeszteni a gyámolt személyes ügyeire 

vonatkozó jelentést, amelyet számadási kötelezettség 

esetén a számadáshoz kell csatolni.  

 

A gyámhatóság által kirendelt, vagyonkezelésre jogosult 

gyám a vagyonkezelői joga megszűnését, illetve a 

hagyatéki eljárás jogerős befejezését követő 15 napon belül 



214  

  

a vagyon állagára vonatkozó számadást (végszámadást) 

terjeszt elő. A végszámadás a korábban felvett leltáron, 

illetve benyújtott számadásokon alapul. A végszámadás a 

vagyonkezelés egész időtartamára kiterjed. Ha a vagyon 

kezelője tevékenységéről rendszeres számadásra köteles, a 

végszámadás a rendszeres számadásra épül. Ha a 

gyámság megszűnésével a gyermek szülői felügyelet alá 

kerül, a végszámadást a gyámhatósághoz kell benyújtani. 

Ha a gyám személyében változás történik, az akinek a 

gyámi tisztsége megszűnt, a gyámhatóságnak köteles a 

végszámadást benyújtani. Ha a gyámság a nagykorúság 

elérése miatt szűnik meg, a gyámi tisztséget ellátó személy 

annak tartozik végszámadással, aki a vagyon felett 

rendelkezni jogosult. Ez az irányadó a gyámolt halála 

esetén is. A végszámadás egy – a fiatal felnőtt aláírásával 

átvett – példányát a gyám az illetékes gyámhatóságnak 

megküldi. A gyámhatóság tizenöt napon belül dönt a 

gyám végszámadásának elfogadásáról.  

  

A gyámhatóság a számadás elfogadása során vizsgálja 

annak helyességét és a kiadások szükségességét. Ha a 

számadás helyes, a gyámhatóság azt elfogadja, és 

végszámadás esetén a számadásra kötelezettet a 

vagyonkezelés alól felmenti. Rendelkezni kell egyúttal a 

maradványösszeg felhasználásáról, illetőleg annak 

betétben történő elhelyezéséről is.  

  

Ha a számadási kötelezettségét a gyám nem vagy nem 

megfelelően teljesíti, a gyámhatóság kötelezettség 

megállapítása iránt pert indít és a kereset benyújtásával 

egyidejűleg a törvényes képviseleti jogot a gyámtól a 

vagyoni ügyekre megvonja vagy a gyámot tisztségéből 

elmozdítja. A számadásra kötelezett a kárt, amit 

jogellenesen okozott gyámoltjának, köteles megtéríteni.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Szóban előterjesztett kérelem, a határidő letelte után 

hivatalból felhívásra.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
 

Az ügyek intézését segítő A gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat - ha e 
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útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

törvény eltérően nem rendelkezik - a gyám részére kell 

folyósítani. 

A gyám a gyermek jövedelmét a gyermek szükséges 

tartására igénybe veheti. Ha a gyermeknek tartásra 

kötelezhető szülője nincs, a gyámhatóság engedélyezheti, 

hogy a gyám a tartás költségeinek fedezésére a gyermek 

vagyonának állagát - meghatározott részletekben - 

igénybe vegye. 

A gyám a gyámság ellátásával kapcsolatos indokolt 

kiadásainak, költségeinek megtérítését a gyermek 

jövedelméből igényelheti. Megfelelő jövedelem 

hiányában a kiadások, költségek megtérítéséről a 

gyámhatóság gondoskodik. 

A gyám a vagyonkezelésről - ha e törvény eltérően nem 

rendelkezik - évenként köteles a gyámhatóságnak számot 

adni. 

Ha a gyámság alatt álló jövedelme nem haladja meg a 

jogszabályban meghatározott mértéket, a gyám számára - 

a gyermekvédelmi gyám kivételével - a gyámhatóság 

egyszerűsített számadást engedélyezhet. Ha a gyámságot 

közeli hozzátartozó látja el, a gyám az egyszerűsített 

számadási kötelezettség alól is mentesíthető. 

A gyámhatóság a gyámot az fentiekben meghatározott 

eseteken kívül indokolt esetben - hivatalból, a 

korlátozottan cselekvőképes gyámság alatt álló vagy 

hozzátartozója kérelmére - eseti számadásra kötelezheti. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 
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alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a 

kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján 

az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott 

kapcsolattartási módról más – a hatóságnál 

rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 
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használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az 

Ákr. 66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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41. Ügytípus megnevezése: Támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat, 

gyámság, gondnokság 

Gondnokság alá helyezési per  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a gondnokság alá helyezési eljárással érintett 

személynek a lakóhelye található 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

• Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

• a gondnokság alá helyezendő személy  

˗ elmeállapotára vonatkozó szakorvosi vélemény, 

ennek hiányában a szakorvos nyilatkozatát arról, 

hogy az érintett személy a vizsgálaton nem jelent 

meg, 

˗ tulajdonában álló ingatlanok, valamint azon 

ingatlanok tulajdoni lapja, amelyeken 

haszonélvezeti joga áll fenn, vagy amelyekre őt 

érintő egyéb jog vagy tény van bejegyezve, 

feljegyezve, 

˗ nyugdíja vagy nyugdíjfolyósító szerv által 

folyósított egyéb ellátása esetén a nyugdíjfolyósítási 

törzsszám, 

˗ jövedelemre vonatkozó egyéb irat 

˗ betétben elhelyezett készpénze esetén a betétkönyv 

vagy folyószámla száma, 

˗ a pszichológiai vélemény, 

˗ gyógypedagógiai vélemény 

˗ jövedelemigazolás 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Cselekvőképességében részlegesen korlátozott az a 

nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá 

helyezett. A bíróság cselekvőképességet részlegesen 

korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek 

ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális 

zavara következtében - tartósan vagy időszakonként 

visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt - egyéni 

körülményeire, valamint családi és társadalmi 

kapcsolataira tekintettel - meghatározott ügycsoportban 

gondnokság alá helyezése indokolt. A cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó ítéletben a bíróságnak meg kell 

határoznia azokat a személyi, illetve vagyoni jellegű 

ügycsoportokat, amelyekben a cselekvőképességet 

korlátozza. A cselekvőképesség részlegesen sem 
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korlátozható, ha az érintett személy jogainak védelme a 

cselekvőképességet nem érintő más módon biztosítható. A 

cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy 

minden olyan ügyben önállóan tehet érvényes 

jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az 

ügycsoportba, amelyben cselekvőképességét a bíróság 

korlátozta.  

 

Cselekvőképtelen az a nagykorú, akit a bíróság 

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá 

helyezett. A bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó 

gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek az ügyei 

viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara 

következtében - tartósan, teljeskörűen hiányzik, és emiatt - 

egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi 

kapcsolataira tekintettel - gondnokság alá helyezése 

indokolt. A bíróság a cselekvőképességet abban az esetben 

korlátozhatja teljesen, ha az érintett személy jogainak 

védelme a cselekvőképességet nem érintő módon vagy a 

cselekvőképesség részleges korlátozásával nem 

biztosítható.  

 

A gondnokság alá helyezési eljárás megindítása különösen 

akkor indokolt, ha az érintett személy személyi és vagyoni 

érdekvédelme egyéni körülményeire, valamint családi és 

társadalmi kapcsolataira tekintettel csak a gondnokság alá 

helyezéssel biztosítható. A perindításhoz szükséges iratok 

(pl. környezettanulmány, jövedelemigazolás, 

elmeállapotra vonatkozó szakértői vélemény, ingatlan 

tulajdoni lapja) beszerzése után a gyámhatóság keresetet 

nyújt be a bírósághoz.  

 

A gondnokság alá helyezés ügyében a bíróság ítélettel 

dönt.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Kérelem vagy bejelentés alapján hivatalból.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Nem releváns 

Az ügyek intézését segítő A gyámhatóság a gondnokság alá helyezés iránt - ha 
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útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

annak feltételei fennállnak - akkor indít pert, ha a 

gondnokság alá helyezendő nagykorú személynek nincs 

együtt élő házastársa, valamint élettársa, egyenesági 

rokona, testvére, vagy a felsorolt személyek és kiskorú 

esetén a törvényes képviselője közül egyikük sem kíván 

pert indítani, a perindítást vállaló személy a perindítás 

szükségességéről való tájékoztatást követő hatvan napon 

belül nem indít pert, vagy a pert megindító személy a 

bírósághoz benyújtott keresetét visszavonja.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

 a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 
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előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 
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vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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42. Ügytípus megnevezése: Támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat, 

gyámság, gondnokság 

Gondnok, ideiglenes gondnok kirendelése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén  

˗ az ügyei vitelében akadályozott, illetőleg 

cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló 

személynek, 

˗ az ideiglenes gondnokrendeléssel, gondnokság alá 

helyezéssel érintett személy lakóhelye található.  

Ha a tartós bentlakásos intézményben elhelyezett, 

cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy 

számára hivatásos gondnokot kell kirendelni, a 

gyámhivatal illetékességét a gondnokság alatt álló 

személy tényleges tartózkodási helye alapozza meg. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

• Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

• gondnok kirendeléshez:  

˗ jogerős bírósági határozat  

˗ születési anyakönyvi kivonat adattartalma  

• ideiglenes gondnok rendeléséhez: szakvélemény a 

belátási képesség tartós, teljes vagy ügycsoportok 

vonatkozásában korlátozott mértékben megállapított 

hiányáról,  

• vagyonleltár  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A gondnok kirendelése: 

A gyámhatósághoz megküldött gondnokság alá 

helyezésről szóló jogerős ítélet alapján a gyámhatóság 

beszerzi a gondnokság alá helyezett vagyonára vonatkozó 

leltárt, megvizsgálja, hogy a gondnokrendeléssel érintet 

személy gondozásában, ellátásában ki vesz részt, van-e a 

gondnokrendeléssel érintett személy által – a gondnok 

kirendelése iránti eljárásban – a gondnokul jelölhető 

személyek közül megnevezett személy, vagy olyan 

személy aki ellen kifejezetten tiltakozik, megvizsgálja, 

hogy a Ptk. 2:31. § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározott 

sorrend figyelembevételével ki rendelhető ki 

gondnokként. 

Gondnokul - ha ez az érdekeivel kifejezetten nem 

ellentétes - a gondnokság alá helyezett személy által az 

előzetes jognyilatkozatában megjelölt vagy a gondnok 

kirendelése iránti eljárásban az érintett által megnevezett 
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személyt kell kirendelni. Ha ez nem lehetséges, elsősorban 

a gondnokság alá helyezett személlyel együtt élő 

házastársat, élettársat kell gondnokul kirendelni. Ha az 

érintettnek nincs ilyen hozzátartozója, vagy a házastárs, az 

élettárs kirendelése veszélyeztetné a gondnokság alá 

helyezett személy érdekeit, a gyámhatóság gondnokul 

olyan személyt rendel ki, aki a gondnokság ellátására az 

összes körülmény figyelembevételével alkalmas. A 

gondnok rendelésénél az arra alkalmas személyek közül 

előnyben kell részesíteni a szülőket vagy a szülők által a 

haláluk esetére közokiratban vagy végrendeletben 

megnevezett személyt, ilyenek hiányában azokat a 

hozzátartozókat, akik szükség esetén a személyes 

gondoskodást is el tudják látni.  

Ha a gondnok a fentiek alapján nem rendelhető ki, a 

gyámhatóság hivatásos gondnokot rendel a gondnokság 

alá helyezett személy számára. 

 

A gyámhatóság meghallgatja a gondnokság alá 

helyezéssel érintett személyt - ha mentális állapota 

lehetővé teszi – valamint a gondnoki tisztséget vállaló 

személyt.  

 

A gondnok a cselekvőképesség teljes korlátozása esetén 

vagy azon ügycsoportok tekintetében, amelyekben a 

bíróság a cselekvőképességet részlegesen korlátozta, a 

gondnokolt törvényes képviselője.  

  

Az ideiglenes gondnok jogköre a kirendelő határozatban 

megjelölt ügycsoportokra terjed ki. A kirendelés hatálya a 

gondnokság alá helyezési per jogerős befejezését követő 

gondnok kirendelésével szűnik meg, amennyiben a 

bíróság a kirendelés felülvizsgálata során nem szünteti 

meg azt.  

A gyámhatóságnak az ideiglenes gondnokrendelést 

követő nyolc napon belül a gondnokság alá helyezési pert 

meg kell indítania. A bíróságnak legkésőbb a 

keresetindítástól számított harminc napon belül az 

ideiglenes gondnokrendelést hivatalból felül kell 

vizsgálnia.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Szóban, vagy írásban előterjesztett kérelemre vagy 

bejelentésre, bírósági ítélet megküldését követően 

hivatalból. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 
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Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyámhatóság annak a nagykorú személynek, akit a 

bíróság cselekvőképességet érintő gondnokság alá 

helyezett gondnokot, kivételesen több gondnokot vagy 

helyettes gondnokot rendel. A gondnokság alá helyezésről 

szóló ítéletét a bíróság a gyámhatóság részére hivatalból 

megküldi a gondnok kirendelésére vonatkozó 

intézkedések megtétele érdekében.  

  

A gyámhatóság a gondnokság alá helyezendő nagykorú 

személy, a vele együtt élő házastársa, valamint élettársa, 

egyenesági rokona vagy testvére kérelmére, vagy bármely 

szerv vagy személy erre irányuló bejelentése esetén 

hivatalból, a Ptk. 2:26. §a alapján a nagykorú személy 

részére ideiglenes gondnokot rendel, ha a felmerült eset 

azonnali intézkedést igényel, és a gondnokrendelés  

feltételeinek megvizsgálását, valamint a gondnokság alá 

helyezendő személy elmeállapotára vonatkozó - lehetőség 

szerint beszerzett - szakorvosi vélemény alapján indokolt. 

A gyámhatóság az ideiglenes gondnokot kirendelő 

határozatában - a kirendelés okának megfelelően - 

megjelöli, hogy az ideiglenes gondnok mely ügyekben 

vagy ügycsoportokban jogosult jognyilatkozatot tenni.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
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határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 
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kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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43. Ügytípus megnevezése: Támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat, 

gyámság, gondnokság 

Zárlat elrendelése és zárgondnok kirendelése  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a zárgondnok kirendelésével érintett személy 

lakóhelye található.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

 Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 az érintett személy 

˗ elmeállapotára vonatkozó szakorvosi vélemény, ennek 

hiányában a szakorvos nyilatkozatát arról, hogy az 

érintett személy a vizsgálaton nem jelent meg, 

˗ tulajdonában álló ingatlan, valamint azon ingatlanok 

tulajdoni lapja, amelyeken haszonélvezeti joga áll 

fenn, vagy amelyekre őt érintő egyéb jog vagy tény 

van bejegyezve, feljegyezve, 

˗ nyugdíja vagy nyugdíjfolyósító szerv által folyósított 

egyéb ellátása esetén a nyugdíjfolyósítási törzsszám, 

˗ betétben elhelyezett készpénze esetén a betétkönyv 

vagy folyószámla száma, 

˗ a pszichológiai vélemény, 

˗ gyógypedagógiai vélemény 

˗ jövedelemigazolás 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: Ha 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. A határozat 

ellen nincs helye fellebbezésnek.  

 

A gyámhatóságnak a zárlat elrendelését, illetve az 

ideiglenes gondnokrendelést követő 8 napon belül a 

gondnokság alá helyezési pert meg kell indítania, a 

bíróságnak pedig legkésőbb a keresetindítástól számított 

30 napon belül a zárlatot, illetve az ideiglenes 

gondnokrendelést hivatalból felül kell vizsgálnia.  

 Ha a gyámhatóság a gondnokság alá helyezési per 

megindítása előtt vagy a bíróság a per alatt a gondnokság 

alá helyezendő személy vagyonának megóvása érdekében 

zárlatot rendelt el, a gyámhatóság által kirendelt 

zárgondnok a zárolt vagyont a zár feloldásáig, vagy a per 

jogerős befejezése után a gondnok kirendeléséig a rendes 
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gazdálkodás szabályai szerint kezeli.  

A zárlatra, illetve a zárgondnok működésére a bírósági 

végrehajtásról szóló törvény biztosítási intézkedések 

végrehajtására vonatkozó fejezetének a rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Szóban, előterjesztett kérelemre vagy bejelentésre 

hivatalból.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyámhatóság a gondnokság alá helyezendő nagykorú 

személy, a vele együtt élő házastársa, valamint élettársa, 

egyenesági rokona vagy testvére kérelmére, vagy bármely 

szerv vagy személy erre irányuló bejelentése esetén 

hivatalból, a Ptk. 2:25. §-a alapján a cselekvőképességet 

érintő gondnokság alá helyezendő személy részére 

zárgondnokot rendel, egyidejűleg az érintett személy 

vagyonára zárlatot rendel el, ha a gondnok kirendelésének 

feltételei megvizsgálása és a gondnokság alá helyezendő 

személy elmeállapotára vonatkozó szakorvosi vélemény 

alapján indokolt, a gondnokság alá helyezés Ptk.-ban 

meghatározott feltételei fennállnak, és sürgős intézkedés 

szükséges a gondnokság alá helyezendő személy 

vagyonának védelme érdekében. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 
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rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 
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formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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44. Ügytípus megnevezése: Támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat, 

gyámság, gondnokság 

Eseti gondnok, eseti gyám, valamint ügygondnok kirendelése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén  

- a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, 

gyámjának, 

- az ügyei vitelében akadályozott, illetőleg 

cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló 

személynek, 

- az ideiglenes gondnokrendeléssel, zárgondnok 

kirendelésével, valamint gondnokság alá helyezési 

eljárással érintett személynek a lakóhelye található. 

 Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők 

lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi 

területen található, a gyámhatóság illetékességét a 

gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek 

lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a 

gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye 

található. 

 Ha a gyermeknek, illetve az ügyei vitelében akadályozott 

vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló 

személynek nincs törvényes képviselője, illetve annak 

kiléte nem állapítható meg, az eljárásra az a gyámhivatal 

illetékes, amelynek területén a gyámrendelés, illetve 

gondnokrendelés szükségessé vált.  

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

• Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

• gondnok kirendeléshez:  

˗ jogerős bírósági határozat  

˗ születési anyakönyvi kivonat adattartalma  

• ideiglenes gondnok rendeléséhez: szakvélemény a 

belátási képesség tartós, teljes vagy ügycsoportok 

vonatkozásában korlátozott mértékben megállapított 

hiányáról,  

• vagyonleltár  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az Ákr. alapján a természetes személy ügyfél részére, 

akinek nincs képviselője és ismeretlen helyen tartózkodik, 

vagy nem tud az ügyben eljárni, az eljáró hatóság 

gondoskodik ügygondnok kirendeléséről. 

Az Ákr. alapján kirendelt ügygondnok, ha jogszabály 
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másként nem rendelkezik az eljáró hatóság felhatalmazása 

nélkül pénzt vagy dolgot nem vehet át, egyezséget nem 

köthet, vitás jogot nem ismerhet el, illetve arról nem 

mondhat le, kivéve, ha ezzel az általa képviselt személyt a 

nyilvánvaló károsodástól óvja meg. 

Az ügygondnok kirendelése a gondnokolt személy 

cselekvőképességét nem érinti. Működése során az 

ügygondnok a tevékenységéről félévenként, továbbá ha a 

kirendelés célja megvalósult vagy annak oka megszűnt, 

ezt követően 8 napon belül köteles az eljáró hatóságnak 

jelentést benyújtani. Az eljáró hatóság az ügygondnokot 

felmenti, ha a kirendelés céljának megvalósulását, vagy a 

kirendelés okának megszűnését követően előterjesztett 

jelentést elfogadja. Az ügygondnokot tevékenységéért 

munkadíj illeti meg. A munkadíj mértékét az eljáró 

hatóság az ügygondnok felmentéséről rendelkező 

végzésében állapítja meg az ügygondnok 

munkateljesítményének figyelembevételével.  Az 

ügygondnok munkadíja azon közigazgatási hatósági 

eljárás Ákr. szerinti eljárási költsége, amelyben a 

kirendelésére sor került. 

 

Az eseti gondnokrendelésről a Ptk. 6:20. § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott esetekben kérelemre vagy 

hivatalból a gyámhivatal gondoskodik. 

Eseti gondnokul elsősorban ügyvédet kell kirendelni. 

Az eseti gondnok, ha kirendelésére a Ptk. 6:20. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján kerül sor, köteles a 

cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú 

személy véleményét megismerni és azt figyelembe venni. 

 A gyámhivatal az eseti gondnok kirendeléséről szóló 

határozatában felhívja a cselekvőképességet érintő 

gondnokság alatt álló személy gondnokának figyelmét 

arra, hogy jogköre nem terjed ki azokra az ügyekre, 

amelyeknek ellátására eseti gondnokot rendeltek. 

 

A gyámhivatal kérelemre vagy hivatalból eseti gyámot 

rendel a kiskorú gyermek részére, 

a) ha képviseletéről a Ptk. 6:20. §-ában meghatározott 

esetekben gondoskodni kell, 

b) ha a szülő a Ptk. 4:163. §-ában meghatározott esetekben 

a gyermek ügyében nem járhat el, 

c) az apai elismerő nyilatkozathoz szükséges törvényes 

képviselői hozzájárulás megadása érdekében a Ptk. 4:101. 

§ (5) bekezdésében meghatározott esetben, 

d) az apaság megállapítása iránti perben a Ptk. 4:106. § (2) 

bekezdése szerinti esetben, 

e) az örökbefogadás felbontására irányuló eljárás során, 



234  

  

ha a Ptk. 4:145. § (4) bekezdése alapján az örökbefogadó 

nem járhat el az örökbefogadott törvényes 

képviselőjeként, és 

f) a bíróság megkeresése alapján a Pp. 298. § (4) 

bekezdésében meghatározott esetben, ha a kiskorú tanú 

és a törvényes képviselője között érdekellentét van. 

 

Az eseti gyám a gyámhivatal kirendelő határozatában 

meghatározott ügyben olyan jogkörrel jár el, mint a 

gyám. 

Ha a gyermek érdekében több eljárásban, vagy ismétlődő 

vagy folyamatos eljárási cselekmények során merül fel az 

eseti gyám kirendelésének szükségessége, a gyermek 

számára lehetőség szerint ugyanazt a személyt kell eseti 

gyámként kirendelni. 

Az eseti gyám köteles az ítélőképessége birtokában lévő 

gyermek véleményét megismerni és azt a gyermek korára 

és érettségére tekintettel figyelembe venni tevékenysége 

ellátása során. 

 

Működése során az eseti gyám és az eseti gondnok – a 

vagyonkezelésre kirendelt eseti gyám, eseti gondnok 

kivételével – tevékenységéről félévenként, illetőleg, ha a 

kirendelés célja megvalósult, vagy annak oka megszűnt, 

ezt követően 8 napon belül köteles a gyámhivatalnak 

jelentését benyújtani. 

 Az eseti gyámot és az eseti gondnokot – a természetben 

nyújtott családi pótléknak a gyermek szükségleteire 

történő felhasználására kirendelt eseti gyám kivételével – 

tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj 

mértékét az eseti gyám és az eseti gondnok felmentéséről 

határozatot hozó gyámhivatal állapítja meg az eseti gyám 

és az eseti gondnok munkateljesítményének 

figyelembevételével. 

A gyámhivatal az eseti gyámot, illetve az eseti gondnokot 

felmenti, ha annak a kirendelés céljának megvalósulását, 

illetve a kirendelés okának megszűnését követően 

előterjesztett jelentését elfogadja. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Szóban, vagy írásban előterjesztett kérelemre vagy 

bejelentésre, bírósági ítélet megküldését követően 

hivatalból. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 
60 napon belül.  
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határidő): 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az Ákr. alapján a természetes személy ügyfél részére, 

akinek nincs képviselője és ismeretlen helyen tartózkodik, 

vagy nem tud az ügyben eljárni, az eljáró hatóság 

gondoskodik ügygondnok kirendeléséről. 

 

 A gyámhatóság kérelemre gondnokot rendel annak, akit 

körülményei ügyeinek vitelében akadályoznak. A 

gondnokrendelést bármely érdekelt és bármely hatóság 

kérheti, és annak hivatalból is helye van. A 

gondnokrendelés a gondnokolt személy 

cselekvőképességét nem érinti. 

A gondnok kezeli a gondnokolt vagyonát. A távollevő 

gondnoka - a gyámhatóság előzetes hozzájárulásával - 

minden olyan intézkedést megtehet, amivel a gondnokolt 

személyt károsodástól óvja meg. A halaszthatatlanul 

sürgős intézkedéshez a gyámhatóság hozzájárulása nem 

szükséges, erről azonban a gyámhatóságnak késedelem 

nélkül be kell számolni. 

 

A gyámhatóság eseti gondnokot rendel, ha a gondnok 

jogszabály vagy a gyámhatóság rendelkezése folytán, 

érdekellentét vagy más tényleges akadály miatt nem járhat 

el. 

Eseti gondnokot kell rendelni akkor is, 

a) ha sürgősen kell intézkedni, és a cselekvőképtelen vagy 

a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú 

személynek nincs törvényes képviselője vagy annak 

személye nem állapítható meg; továbbá 

b) ha az ismeretlen, távollevő vagy ügyeinek vitelében 

egyébként akadályozott személy jogainak megóvása 

érdekében szükséges. 

Az eseti gondnok az ügyben olyan jogkörrel jár el, mint a 

gondnok. A gondnok jogköre nem terjed ki azokra az 

ügyekre, amelyeknek ellátására eseti gondnokot rendeltek. 

 

A gyámhatóság az eseti gondnoknál meghatározott 

esetekben eseti gyámot rendel, ha kiskorú személy 

képviseletéről kell gondoskodni. Az eseti gyámra az eseti 

gondnokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. 

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 
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Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 
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az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 
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hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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45. Ügytípus megnevezése: Támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat, 

gyámság, gondnokság 

Számadási ügyek (GONDNOK) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt 

álló személynek a lakóhelye található. 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

– kérelem és a bevételeket kiadásokat tartalmazó iratok 

csatolása  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A gondnok a gondnokolt vagyonát leltár alapján veszi át. 

A gondnok részére kerül folyósításra a gondnokolt 

jövedelmének bíróság által meghatározott hányada, 

amennyiben a bíróság az érintett személyt 

cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá 

helyezi a társadalombiztosítási, szociális és munkanélküli 

ellátás igénylése, illetve az azzal, valamint a 

munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból 

származó jövedelem ügycsoport vonatkozásában. A 

cselekvőképességében teljesen korlátozott gondnokság alá 

helyezett személy gondnoka gondnokoltja jövedelmének 

teljes összegének felvételére jogosult.  

Tételes számadási kötelezettség esetén a kiadásokat és a 

bevételeket igazoló iratokat a számadás benyújtásakor 

csatolni kell a számadásban feltüntetett tételek sorrendje 

szerint.  

Egyszerűsített számadás eseten az igazoló iratokat nem 

kell csatolni, de meg kell őrizni.  

Számadási kötelezettség megállapításának hiányában 

önállóan kell előterjeszteni a gondnokolt személyes 

ügyeire vonatkozó jelentést, amelyet számadási 

kötelezettség esetén a számadáshoz kell csatolni.  

A gyámhatóság által kirendelt, vagyonkezelésre jogosult 

gondnok a vagyonkezelői joga megszűnését, illetve a 

hagyatéki eljárás jogerős befejezését követő 15 napon belül 

a vagyon állagára vonatkozó számadást (végszámadást) 

terjeszt elő. A végszámadás a korábban felvett leltáron, 

illetve benyújtott számadásokon alapul. A végszámadás a 

vagyonkezelés egész időtartamára kiterjed. Ha a vagyon 

kezelője tevékenységéről rendszeres számadásra köteles, a 

végszámadás a rendszeres számadásra épül. Ha a 

gondnok személyében változás történik, az akinek a 

gondnoki tisztsége megszűnt, a gyámhatóságnak köteles a 

végszámadást benyújtani. Ha a gondnokság a gondnokság 
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megszüntetése miatt szűnik meg, a gondnoki tisztséget 

ellátó személy annak tartozik végszámadással, aki a 

vagyon felett rendelkezni jogosult. Ez az irányadó 

gondokolt halála esetén is. A gyámhatóság tizenöt napon 

belül dönt a gondnok végszámadásának elfogadásáról.  

  

A gyámhatóság a számadás elfogadása során vizsgálja 

annak helyességét és a kiadások szükségességét. Ha a 

számadás helyes, a gyámhatóság azt elfogadja, és 

végszámadás esetén a számadásra kötelezettet a 

vagyonkezelés alól felmenti. Rendelkezni kell egyúttal a 

maradványösszeg felhasználásáról, illetőleg annak 

betétben történő elhelyezéséről is.  

  

Ha a számadási kötelezettségét a gondnok nem vagy nem 

megfelelően teljesíti, a gyámhatóság kötelezettség 

megállapítása iránt pert indít és a kereset benyújtásával 

egyidejűleg a törvényes képviseleti jogot a gondnoktól a 

vagyoni ügyekre megvonja vagy a gondnokot tisztségéből 

elmozdítja. A számadásra kötelezett a kárt, amit 

jogellenesen okozott gondnokoltjának köteles megtéríteni.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Szóban előterjesztett kérelem, a határidő letelte után 

hivatalból felhívásra.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyámhatóság által kirendelt gondnok minden évben 

rendszeres számadás benyújtásra köteles a vagyon 

kezeléséről. A számadáshoz csatolni kell, vagy számadás 

hiányában önállóan elő kell terjeszteni a gondnokolt 

személyes ügyeire vonatkozó jelentésben foglalt 

beszámolót is. Ezen kívül a gyámhatóság hivatalból, 

valamint a gondnokoltnak, a korlátozottan cselekvőképes 

kiskorúnak, a gondnokolt közeli hozzátartozójának és a 

gyermek közeli hozzátartozójának kérésére a gyámot, 

illetve gondnokot indokolt esetben eseti számadásra 

kötelezheti.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 
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formanyomtatványok: 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  
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• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 
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• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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  46. Ügytípus megnevezése: Támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat, 

gyámság, gondnokság 

Gondnok jognyilatkozatainak jóváhagyása  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek 

területén a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt 

álló személynek a lakóhelye található.   

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ingatlan vagyonnal kapcsolatos ügyek: 

- az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három 

másolati példánya,  

- 3 hónapnál nem régebbi adó - és értékbizonyítvány, 

vagy ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv 

értékbecslését, kivéve, ha az ingatlan értékét az 

illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már 

megállapította,  

Ingó vagyonra vonatkozó jognyilatkozatok 

- a vagyontárgy értékesítésével hivatásszerűen foglalkozó 

szerv vagy személy értékbecslése,  

- ingóságok értékesítésére vonatkozó szerződés,  

- egyéb, jóváhagyást igénylő jognyilatkozatokat 

tartalmazó okiratok.  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az ügyfél viseli az eljárás költségét az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó 

értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyben.  

Alapvető eljárási szabályok: A cselekvőképtelen nagykorú személy gondnoka, 

valamint a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit 

érintően korlátozott személy és gondnoka vagyoni 

ügyében tett jognyilatkozatának érvényességéhez a 

jogszabályban meghatározott esetekben a gyámhatóság 

hozzájárulása szükséges. A jognyilatkozat jóváhagyásával 

kapcsolatos eljárás során a gyámhatóság az összes 

körülményt mérlegelve azt vizsgálja, hogy a 

jognyilatkozat jóváhagyása a gondnokolt érdekeit 

szolgálja-e. Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, 

ha a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy 

cselekvőképtelen nagykorú ingatlantulajdonának 

megterhelésére az ingatlan ellenérték nélküli 

megszerzésével egyidejűleg, az ingyenes juttatást nyújtó 

személy javára történő haszonélvezet alapításával kerül 

sor. Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a 

jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy közjegyzői 

eljárásban elbírálták.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban vagy szóbeli kérelemről készült jegyzőkönyvhöz a 

szükséges iratok csatolásával.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 
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Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 napon belül.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, 

Ady E. u. 35-37.) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy 

és gondnoka jognyilatkozatának, továbbá a 

cselekvőképtelen nagykorú gondnoka jognyilatkozatának 

érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, 

ha a jognyilatkozat a gondnokolt tartására, öröklési 

jogviszony alapján őt megillető jogára vagy 

kötelezettségére, nem tehermentes ingatlanszerzésére, 

ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy bármely 

módon történő megterhelésére; gyámhatóságnak átadott 

vagyonára; vagy a gondnokot kirendelő határozatban 

megállapított összeget meghaladó értékű vagyontárgyára 

vonatkozik.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 
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a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  
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Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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47. Ügytípus megnevezése: Külföldi vonatkozású tartásdíj igény érvényesítése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 

Igazságügyi Osztály 

  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú 

jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

- tartásdíjat megállapító jogerős ítélet 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: 

Magyar állampolgár külföldi kötelezettel, vagy külföldi 

állampolgár magyar kötelezettel szembeni 

gyermektartásdíj iránti igény érvényesítéséhez a 

gyámhivatal segítséget nyújt.  

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Kérelem 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-14:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

60 nap, soron kívül 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Ha magyar állampolgár vagy Magyarországon lakó, 

illetve tartózkodó személy kíván külföldi állampolgár 

vagy külföldön lakó, illetve tartózkodó személlyel 

szemben tartásdíj fizetése iránt igényt érvényesíteni, a 

gyámhivatal tájékoztatja, hogy kérelmével a lakóhelye 

szerint illetékes elsőfokú bírósághoz kell fordulnia. 
 

A gyámhivatal közreműködik a tartásdíjat megállapító 

és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 

meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj 

felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 

leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó 

kérelmek ügyében a tartással kapcsolatos ügyekben a 

joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 

folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, 

a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak 

behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai 
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egyezmény, továbbá a tartási ügyekre vonatkozóan az 

igazságügyért felelős miniszter által közzétett 

viszonossági nyilatkozat alapján kijelölt Központi 

Hatóság megkeresésére. 

A gyámhivatal közreműködése a központi hatóság 

magyar nyelvű megkeresése és iratanyaga alapján – a 

határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági 

feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény 20. § 

(3) és (4) bekezdése szerinti módon – a kérelemmel 

érintett személy meghallgatásával és az erről magyar 

nyelven felvett jegyzőkönyv központi hatóságnak való 

megküldésével lezárul, kivéve, ha a kérelmező 

nyilatkozata alapján a kérelemmel érintett személy 

ismételt meghallgatása szükséges. A felvett 

jegyzőkönyv alapján további eljárásra és tájékoztatás 

adására a gyámhivatal nem jogosult. 

Ha a gyámhivatalnak – a központi hatóság által 

továbbított, származás megállapítására vonatkozó 

határozat hozatalára irányuló kérelem alapján – nem 

sikerül teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 

felvennie, erről haladéktalanul értesíti a központi 

hatóságot. 

Ha a központi hatóság arról tájékoztatja a gyámhivatalt, 

hogy a kérelmező fenntartja a származás 

megállapítására vonatkozó határozat hozatalára 

irányuló kérelmét, a gyámhivatal a gyermek 

képviseletére eseti gyámot rendel, és intézkedik a 

származás megállapítása iránti per indításához 

szükséges hozzájárulás megadása iránt. 
 

Ha a külföldön lakó vagy tartózkodó személy által 

Magyarországon lakó vagy tartózkodó személy ellen 

tartásdíjigény érvényesítése iránti eljárás indul, és a 

külföldön lakó vagy tartózkodó személy olyan 

államnak a polgára, illetve lakóhelye vagy tartózkodási 

helye olyan államban van, amellyel a tartásdíj 

külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 

1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény kerül 

alkalmazásra, a kérelmet a miniszterhez, mint kijelölt 

átvevő hatósághoz (a továbbiakban: átvevő hatóság) 

kell benyújtani. 

Az átvevő hatóság a kérelmet továbbítja 

gyámhivatalhoz. 

Az átvevő hatóság megkeresése alapján az eljárás 

lefolytatására az a gyámhivatal illetékes, amelynek a 

területén van annak a személynek a lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye, aki ellen az igényt 

érvényesíteni kívánják. 
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A gyámhivatal a külföldön lakó vagy tartózkodó 

személy tartásdíj iránti igényének érvényesítésével 

kapcsolatos ügyben a belföldi adós meghallgatásáról 

soron kívül intézkedik. 

A tartásdíjigény elismerése tárgyában tartott 

meghallgatásról készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell 

a követelés jogossága tekintetében tett, valamint a 

jövedelmi helyzetre vonatkozó nyilatkozatot, azt az 

összeget, amelynek a megfizetését vállalták, továbbá a 

fordítási díj megfizetésére tett kötelezettségvállalást. 

A belföldi adós, ha a tartási kötelezettség önkéntes 

teljesítését vállalta, 3 havonta bemutatja a 

gyámhivatalnak a teljesítés igazolását. A teljesítés 

elmaradása esetén vagy, ha a belföldi adós a tartási 

kötelezettség önkéntes teljesítését nem vállalja, a 

gyámhivatal haladéktalanul megteszi a szükséges 

végrehajtási intézkedéseket, amiről tájékoztatja a 

belföldi adóst. 

A belföldi adós tartási kötelezettségének teljesítése 

céljából a gyámhivatal eseti gondnokot rendel ki a 

magyar bíróság előtt történő perindítás, a megítélt 

tartásdíj, illetve a tartásdíj hátralékos összegének 

végrehajtása tárgyában. 

A gyámhivatal a tartásdíj iránti igény érvényesítése 

ügyében folytatott eljárási cselekményeiről jelentést 

tesz a miniszternek. 

 ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• 4/2009/EK rendelet  

• 2007. november 23-i hágai egyezmény  

• 1956. június 20-i New York-i egyezmény  

• A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. 

(XII.23.) Korm. rendelet  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az Ákr . határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:   

• Az ügyfelet megilleti a tisztességes eljáráshoz és a 

jogszabályokban meghatározott határidőben hozott 

döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv, 

kisebbségi nyelv használatának joga.  
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• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikról és 

kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.   

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt 

megtagadja.   

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét 

a döntés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja.  

• A hatóság a törvényben meghatározott 

korlátozásokkal az ügyfeleknek és képviselőiknek, 

valamint más érdekelteknek biztosítja az irat 

betekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a 

személyes adatok védelméről. A hatóság döntése 

ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 15 

napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni.  

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Az ügyfél a törvény által meghatározott esetekben 

eljárási költség viselésére, kérelemre indult 

eljárásban a bizonyítási eljárással járó költségek 

megelőlegezésére is köteles.  

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  

• A közigazgatási hatóság a hatáskörének 

gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre 

gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és 

az ügyféllel való együttműködés követelményeinek 

megfelelően köteles eljárni.  

• A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a 

jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos – 

ideértve gazdasági – érdekét szem előtt tartva jár el. 

A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  
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48. Ügytípus megnevezése: A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi 

koordinációs feladat 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Kunhegyesi Járási Hivatala  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó 

által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, 

az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá 

a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül 

veszélyeztető tevékenység, a bántalmazó által a 

bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az 

életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és 

közvetlenül veszélyeztető mulasztás. Bántalmazott az a 

hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzátartozók közötti 

erőszakot megvalósítják. Bántalmazó az a cselekvőképes 

hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti erőszakot 

megvalósítja, vagy akire tekintettel a hozzátartozók közötti 

erőszakot más megvalósítja. Gyermeknek kell tekinteni a 0-

18 év közötti kiskorút. Hozzátartozónak kell tekinteni a 

Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli 

hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt 

házastársat, a volt bejegyzett élettársat, a gondnokot, a 

gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat. A gyámhatóság 

tájékoztatást ad a meghallgatás során a bántalmazónak a 

hozzátartozók közötti erőszak folytatásának 

következményeiről. Tájékoztatja a bántalmazottat és a 

bántalmazót az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más 

segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről. Ezek 

eléréséhez igény szerint segítséget ad. A gyámhatóság a 

feltárt tényekről a rendőrséget az iratokkal a bejelentét 

tevőt az intézkedéséről értesíti.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve 

bejelentésre hivatalból.  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Lehetőség szerint haladéktalanul. 
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Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Nem releváns 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A gyámhatóság családvédelmi koordinációs szervként 

hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó 

feladatot ellátó intézmények és személyek jelzésére vagy a 

bántalmazott bejelentésére intézkedik. A bántalmazott és a 

bántalmazó meghallgatását és tájékoztatását követően az 

eljárásáról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja 

a rendőrséget.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) 

Kormányrendelet  

 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető 

általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános 

kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg 

a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a 

tényállás tisztázására vonatkozó követelmények 

sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – 

az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei 

között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, 

az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény 

előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű 

időben jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 
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számára biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

bármikor nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés 

véglegessé válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal 

az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más 

érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és 

kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, 

valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál 

használhatja nemzetiségi nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére 

az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 

66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 
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bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező 

ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség 

előlegezéséért. A bizonyítási eljárással járó költségeket 

a bizonyítást indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a 

hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére 

kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer 

forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  

 

1. megállapítása 

 

 

49. Ügytípus megnevezése: Áldozatsegítés – érdekérvényesítés elősegítése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Járási Hivatalok rendelkeznek hatáskörrel 

Magyarország területére kiterjedő illetékességgel 

ezen szolgáltatás tekintetében.  

Az áldozat érdekérvényesítése elősegítéséért bármely 

áldozatsegítő szolgálathoz fordulhat. (A 

bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 

kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ást.) 10. § (1) bekezdés) 

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi 

igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a 

(2)–(6) bekezdésben foglalt kivételekkel első fokon 

áldozatsegítő szolgálatként a járási hivatal jár el. (Az 

igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés) 

 

Jászapáti Járási Hivatal illetékességi területe: 

Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászdózsa, 

Jászszentandrás, Jászivány.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

 

Az érdekérvényesítés elősegítése bármely módon, 

formai megkötés nélkül kérhető. (Az áldozatsegítő 

támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és 

kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre 

vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM 

rendelet 1. § (1) bekezdés) 
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Ezen kívül szükséges személyazonosító okmány, 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány.  

A szolgáltatások a rászorultság vizsgálata nélkül, 

térítésmentesen járnak az áldozatnak. (Ást. 4. § (7) 

bekezdés) 
Alapvető eljárási szabályok: 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az alapvető eljárási szabályokat  

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 

állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 

(Ást.),  

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások 

engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli 

támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes 

szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet,  

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti 

kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem 

hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet,  

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet, 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) tartalmazza. 

Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek. (Ást. 

17. §) 

Ügyfélfogadás ideje: 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Hétfő: 08.00 órától 18.00 óráig, Kedd: nincs 

ügyfélfogadás, Szerda: 08.00 órától 16.00 óráig, 

Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától 

12.00 óráig 

A kérelmet személyesen az ügyintézőnél az 5130 

Jászapáti, Juhász Máté utca 2-4. szám alatt hivatali 

munkaidőben vagy írásban postán a Hivatal címére 

megküldve lehet előterjeszteni. 

Jászapáti Járási Hivatal címe: 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.  

Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 

megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 

elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány 

esetében, amely minősített adatot tartalmaz. (Az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 8. § (1) és (6) 

bekezdés) 

Az áldozatsegítő szolgálat eljárásában írásbelinek 
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nem minősíthető elektronikus úton nem tart 

kapcsolatot az ügyféllel. 

 

 

 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az áldozatsegítő szolgálat az érdekérvényesítés 

elősegítése esetén az áldozatnak az áldozatsegítő 

szolgálathoz fordulását követően haladéktalanul 

felméri az áldozat szükségleteit és felajánlja az ahhoz 

igazodó szolgáltatásokat. A szükségletek felmérése 

érdekében a személyesen jelen lévő ügyfelet szóban, a 

távollévő ügyfelet a leggyorsabb válaszadást lehetővé 

tevő módon – különösen telefonon, e-mailben – 

nyilatkoztatja. A szükségletek felmérésében közérdekű 

önkéntes segítő közreműködése vehető igénybe.  

A felajánlott szolgáltatások közül az áldozat által 

kiválasztott szolgáltatás nyújtásához szükséges első 

intézkedést az áldozatsegítő szolgálat soron kívül 

megteszi. (Ást. 23. § (2) bekezdés) 

Az áldozatsegítő szolgálat az érdekérvényesítés 

elősegítéséről nem hoz döntést. (Ást. 20. §) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Az áldozatsegítő szolgálat az érdekérvényesítés 

elősegítéséről nem hoz döntést. (Ást. 20. §) 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az érdekérvényesítés elősegítése bármely módon, 

formai megkötés nélkül kérhető. (Az áldozatsegítő 

támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és 

kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre 

vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM 

rendelet 1. § (1) bek.) 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs ilyen lehetőség. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

1. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 

állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 

(Ást.) 

2. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott 

támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a 

pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének 

részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) 

Kormányrendelet 

3. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti 

kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem 

hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

szóló 29/2017. (XII.27.) IM rendelet 

4. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 



258  

  

Korm. rendelet 

6. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

5. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015. 

(XII. 12.) BM rendelet 

6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (Ákr.) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

 

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos 

úton nyújt, mely minden esetben tartalmazza az 

eljárást lezáró döntés az ügyfelet megillető jogok és 

kötelezettségek összességét. 

Az éjjel-nappal hívható 06-80-225-225 számon bárki 

kérhet felvilágosítást.  

A Járási Hivataloknál korlátozott számban 

megtalálhatóak az Igazságügyi Minisztérium által 

kiadott tájékoztatók.  

 

 

 

 

50. Ügytípus megnevezése: Áldozatsegítés – azonnali pénzügyi segély 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Járási Hivatalok rendelkeznek hatáskörrel 

Magyarország területére kiterjedő illetékességgel 

ezen szolgáltatás tekintetében.  

Az áldozat azonnali pénzügyi segély iránti kérelmét 

bármely áldozatsegítő szolgálatnál előterjesztheti. (Ást. 

10. § (1a) bekezdés) 

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi 

igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a 

(2)–(6) bekezdésben foglalt kivételekkel első fokon 

áldozatsegítő szolgálatként a járási hivatal jár el. (Az 

igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés) 

Jászapáti Járási Hivatal illetékességi területe: 

Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászdózsa, 

Jászszentandrás, Jászivány.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet – az 

igazsagugyihivatal.gov.hu honlapján található - 

formanyomtatványon kell előterjeszteni.  

Az azonnali pénzügyi segély, az áldozati státusz 

igazolása és a kárenyhítés iránti kérelmet egy 

példányban, az erre a célra rendszeresített 

nyomtatvány (a továbbiakban: nyomtatvány) 

kitöltésével kell benyújtani. A nyomtatvány 

kitöltéséhez az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt. 

(Ást. 10. § (2) bekezdés) 
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A miniszter az áldozatsegítő támogatások iránti 

kérelem benyújtására rendszeresített, e rendelet szerinti 

adattartalmú nyomtatványokat díjmentesen, kitölthető 

és letölthető formában közzéteszi a honlapján. (Az 

áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti 

kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem 

hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

szóló 29/2017. (XII.27.) IM rendelet 3. §) 

Ezen kívül szükséges személyazonosító okmány, 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány, rendszeres 

jövedelmet igazoló iratok, rendszeres kiadásokat 

alátámasztó szelvények, iratok bemutatása és 

csatolása a kérelemhez. A feljelentés, illetve a 

feljelentés megtételét igazoló irat másolatát, a 

büntetőeljárás adott szakaszában eljáró nyomozó 

hatóság, ügyész vagy bíróság által kiállított igazolást, a 

bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 

kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 1. § (3) 

bekezdésében meghatározott okból a feljelentést 

elutasító, a nyomozást megszüntető vagy az eljárást 

megszüntető döntés másolatát, továbbá az ítéletet az 

áldozat a kérelemhez csatolhatja, ha azzal rendelkezik. 

(Ást. 10. § (5) bekezdés) 

Az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem 

pótolható. (Ást. 20. § (4) bekezdés) 

Alapvető eljárási szabályok: 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az alapvető eljárási szabályokat  

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 

állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 

(Ást.),  

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások 

engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli 

támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes 

szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet,  

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti 

kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem 

hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet, 

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) tartalmazza. 

Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek. (Ást. 
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17. §) 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a 

bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés 

elkövetését követő öt napon belül lehet előterjeszteni. 

(Ást. 22. § (2) bekezdés) 

A kérelmet személyesen az ügyintézőnél az 5130 

Jászapáti, Juhász Máté utca 2-4. szám alatt hivatali 

munkaidőben vagy írásban postán a Hivatal címére 

megküldve lehet előterjeszteni. 

Jászapáti Járási Hivatal címe: 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.  

Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 

megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 

elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány 

esetében, amely minősített adatot tartalmaz. (E-

ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés) 

Az áldozatsegítő szolgálat eljárásában írásbelinek nem 

minősíthető elektronikus úton nem tart kapcsolatot az 

ügyféllel. 

Ügyfélfogadás ideje: 

 

Hétfő: 08.00 órától 18.00 óráig, Kedd: nincs 

ügyfélfogadás, Szerda: 08.00 órától 16.00 óráig, 

Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától 

12.00 óráig 

 

 

 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az áldozatsegítő szolgálat a kérelemről – ha a 

támogatás igénybevételének feltételei annak alapján 

megállapíthatóak – a 10. § (5) bekezdésében felsorolt 

iratok beérkezését követő naptól számított nyolc napon 

belül dönt. Ha az áldozat a személyesen benyújtott 

kérelméhez a 10. § (5) bekezdésében foglalt iratok 

valamelyikét csatolja és a 10. § (6) bekezdése 

alkalmazására nincsen ok, az áldozatsegítő szolgálat a 

kérelemről soron kívül dönt. (Ást. 23. § (1) bekezdés) 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 

napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. (Ákr. 118. § (3) bekezdés) 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

- 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

Kérelemnyomtatvány a 

www.igazsagugyihivatal.gov.hu internetes címen 

érhető el. 

Az igénybe vehető Nincs ilyen lehetőség. 
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elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 

1. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 

állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 

(Ást.) 

2. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott 

támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a 

pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének 

részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) 

Kormányrendelet 

3. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti 

kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem 

hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

szóló 29/2017. (XII.27.) IM rendelet 

4. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 

5. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

6. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015. 

(XII. 12.) BM rendelet 

7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (Ákr.) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos 

úton nyújt. Minden esetben tartalmazza az eljárást 

lezáró döntés az ügyfelet megillető jogok és 

kötelezettségek összességét.  

Éjjel-nappal hívható 06-80-225-225 számon bárki 

kérhet felvilágosítást.  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség 

követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el. 

• A hatóság biztosítja az ügyfél, és az ügyfél 

képviselője számára, hogy jogaikat és 

kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

• Az ügyfél az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló 
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kérelmét a döntés véglegessé válásáig 

visszavonhatja.  

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Nem ismerhető 

meg az olyan irat vagy az irat olyan része, 

amelyből következtetés vonható le valamely 

védett adatra vagy olyan személyes adatra, 

amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, 

ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – 

megismerésének hiánya megakadályozná az 

iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. Az iratbetekintés 

során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre 

hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés 

tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat 

vagy az irat olyan része, amelyből következtetés 

vonható le valamely védett adatra vagy olyan 

személyes adatra, amely megismerésének 

törvényben meghatározott feltételei nem állnak 

fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a 

minősített adatot – megismerésének hiánya 

megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az 

e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 

 

 

51. Ügytípus megnevezése: 

Áldozatsegítés – áldozati 

státusz igazolása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Járási Hivatalok rendelkeznek hatáskörrel 

Magyarország területére kiterjedő illetékességgel 

ezen szolgáltatás tekintetében.  

Az áldozat áldozati státusz igazolása iránti kérelmét 
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bármely áldozatsegítő szolgálatnál előterjesztheti. (Ást. 

10. § (1a) bekezdés) 

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi 

igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a 

(2)–(6) bekezdésben foglalt kivételekkel első fokon 

áldozatsegítő szolgálatként a járási hivatal jár el. (Az 

igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés) 

Jászapáti Járási Hivatal illetékességi területe: 

Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászdózsa, 

Jászszentandrás, Jászivány.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

 

Ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott 

ellátás, szolgáltatás vagy támogatás igénybevételét attól 

teszi függővé, hogy az ellátást, szolgáltatást vagy 

támogatást igénylő személy az e törvény hatálya alá 

tartozó áldozat, továbbá ha ez egyéb okból szükséges, 

az áldozatsegítő szolgálat e tény igazolására az áldozat 

kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állít 

ki. (Ást. 4. § (4) bekezdés) 

Ha az áldozat nem rendelkezik a 11. § (1) bekezdésében 

meghatározott igazolással, azonban a 10. § (5) 

bekezdésében meghatározott egyéb iratok valamelyikét 

az áldozatsegítő szolgálathoz benyújtott kérelméhez 

csatolja, és abból a hatósági bizonyítvány kiállításának 

feltételei megállapíthatóak, az áldozati státusz igazolása 

ez alapján is kiállítható. (Ást. 28. § (1) bekezdés) 

Az áldozati státusz igazolása iránti kérelmet – az 

igazsagugyihivatal.gov.hu honlapján található - 

formanyomtatványon kell előterjeszteni.  

Az azonnali pénzügyi segély, az áldozati státusz 

igazolása és a kárenyhítés iránti kérelmet egy 

példányban, az erre a célra rendszeresített 

nyomtatvány (a továbbiakban: nyomtatvány) 

kitöltésével kell benyújtani. A nyomtatvány 

kitöltéséhez az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt. 

(Ást. 10. § (2) bekezdés),  

A miniszter az áldozatsegítő támogatások iránti 

kérelem benyújtására rendszeresített, e rendelet szerinti 

adattartalmú nyomtatványokat díjmentesen, kitölthető 

és letölthető formában közzéteszi a honlapján. (Az 

áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti 

kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem 

hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

szóló 29/2017. (XII.27.) IM rendelet 3. §) 

Ezen kívül szükséges személyazonosító okmány, 
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lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A feljelentés, 

illetve a feljelentés megtételét igazoló irat másolatát, a 

büntetőeljárás adott szakaszában eljáró nyomozó 

hatóság, ügyész vagy bíróság által kiállított igazolást, a 

bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 

kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 1. § (3) 

bekezdésében meghatározott okból a feljelentést 

elutasító, a nyomozást megszüntető vagy az eljárást 

megszüntető döntés másolatát, továbbá az ítéletet az 

áldozat a kérelemhez csatolhatja, ha azzal rendelkezik. 

(Ást. 10. § (5) bekezdés) 

Alapvető eljárási szabályok: 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az alapvető eljárási szabályokat  

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 

állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 

(Ást.),  

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások 

engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli 

támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes 

szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, 

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti 

kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem 

hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet, 

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet, 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.), 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (Ákr.) tartalmazza. 

Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek. (Ást. 

17. §) 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A kérelmet személyesen az ügyintézőnél az 5130 

Jászapáti, Juhász Máté utca 2-4. szám alatt hivatali 

munkaidőben vagy írásban postán a Hivatal címére 

megküldve lehet előterjeszteni. 

Jászapáti Járási Hivatal címe: 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.  

Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 

megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 

elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány 

esetében, amely minősített adatot tartalmaz. (E-
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ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés) 

Az áldozatsegítő szolgálat eljárásában írásbelinek nem 

minősíthető elektronikus úton nem tart kapcsolatot az 

ügyféllel. 

Ügyfélfogadás ideje: 

 

Hétfő: 08.00 órától 18.00 óráig, Kedd: nincs 

ügyfélfogadás, Szerda: 08.00 órától 16.00 óráig, 

Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától 

12.00 óráig 

 

 

 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az áldozatsegítő szolgálat a kérelemről – ha a 

támogatás igénybevételének feltételei annak alapján 

megállapíthatóak – a 10. § (5) bekezdésében felsorolt 

iratok beérkezését követő naptól számított nyolc napon 

belül dönt. Ha az áldozat a személyesen benyújtott 

kérelméhez a 10. § (5) bekezdésében foglalt iratok 

valamelyikét csatolja és a 10. § (6) bekezdése 

alkalmazására nincsen ok, az áldozatsegítő szolgálat a 

kérelemről soron kívül dönt. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 

napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. (Ákr. 118. § (3) bekezdés) 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

- 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

Kérelemnyomtatvány a 

www.igazsagugyihivatal.gov.hu internetes címen 

érhető el. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs ilyen lehetőség. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 

1. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 

állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 

(Ást.) 

2. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott 

támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a 

pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének 

részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) 

Kormányrendelet 

3. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti 

kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem 

hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

szóló 29/2017. (XII.27.) IM rendelet 

4. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 

5. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
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szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

6. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015. 

(XII. 12.) BM rendelet 

7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (Ákr.) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos 

úton nyújt. Minden esetben tartalmazza az eljárást 

lezáró döntés az ügyfelet megillető jogok és 

kötelezettségek összességét.  

Éjjel-nappal hívható 06-80-225-225 számon bárki 

kérhet felvilágosítást.  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség 

követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el. 

• A hatóság biztosítja az ügyfél, és az ügyfél 

képviselője számára, hogy jogaikat és 

kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

• Az ügyfél az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló 

kérelmét a döntés véglegessé válásáig 

visszavonhatja.  

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Nem ismerhető 

meg az olyan irat vagy az irat olyan része, 

amelyből következtetés vonható le valamely 

védett adatra vagy olyan személyes adatra, 

amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, 

ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – 

megismerésének hiánya megakadályozná az 

iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. Az iratbetekintés 

során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre 

hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés 
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tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat 

vagy az irat olyan része, amelyből következtetés 

vonható le valamely védett adatra vagy olyan 

személyes adatra, amely megismerésének 

törvényben meghatározott feltételei nem állnak 

fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a 

minősített adatot – megismerésének hiánya 

megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az 

e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 

 

 

 

52. Ügytípus megnevezése: Áldozatsegítés – kárenyhítés (támogató hatóság) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kárenyhítési eljárás támogatási és döntési eljárásból 

áll. 

Járási Hivatalok rendelkeznek hatáskörrel 

Magyarország területére kiterjedő illetékességgel 

ezen szolgáltatás tekintetében.  

Az áldozat kárenyhítés iránti kérelmét bármely 

áldozatsegítő szolgálatnál előterjesztheti. (Ást. 10. § (1a) 

bekezdés) 

Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban támogató 

hatóságként a járási hivatal jár el. (Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

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

10.§ (3) bekezdés) 

Jászapáti Járási Hivatal illetékességi területe: 

Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászdózsa, 

Jászszentandrás, Jászivány. 

A támogatási eljárásban a támogató hatóság segíti az 

áldozatot a nyomtatvány kitöltésében, útmutatást ad a 

kiegészítő adatok iránti megkeresés teljesítéséhez, 

szükség szerint beszerzi a kiegészítő adatokat, 

meghallgatja az áldozatot, továbbítja a kérelmet a döntő 

hatósághoz. (Ást. 29. § (2) bekezdés) 

A támogató hatóság a támogatás iránti kérelem esetén 
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haladéktalanul tájékoztatja az áldozatot a 

kárenyhítéssel kapcsolatos információkról, a 

kérelemhez szükséges dokumentumokról és arról, hogy 

ezeket az áldozat hogyan tudja beszerezni. (Ást. 31. §) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

 

Az azonnali pénzügyi segély, az áldozati státusz 

igazolása és a kárenyhítés iránti kérelmet egy 

példányban, az erre a célra rendszeresített 

nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A 

nyomtatvány kitöltéséhez az áldozatsegítő szolgálat 

segítséget nyújt. (Ást. 10. § (2) bekezdés) 

A miniszter az áldozatsegítő támogatások iránti 

kérelem benyújtására rendszeresített, e rendelet szerinti 

adattartalmú nyomtatványokat díjmentesen, kitölthető 

és letölthető formában közzéteszi a honlapján. (Az 

áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti 

kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem 

hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

szóló 29/2017. (XII.27.) IM rendelet 3. §)  

Az áldozati státusz igazolása iránti kérelmet – az 

igazsagugyihivatal.gov.hu honlapján található - 

formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

Ezen kívül szükséges személyazonosító okmány, 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a jövedelmi 

helyzetére tekintet nélkül rászorulónak tekintendő 

kérelmező kivételével a jövedelemre vonatkozó 

igazolást, a testi épség, egészség súlyos károsodását 

igazoló szakértői véleményt vagy orvosi 

dokumentumokat. Egyösszegű kárenyhítés iránti igény 

esetén a fenti dokumentumokon túl csatolni kell a kár 

mértékét igazoló iratokat (pl. számla, nyugta vagy más 

bizonylat). Járadék iránti igény esetén a fenti 

dokumentumokon túl csatolni kell a 

keresőképtelenséget igazoló és annak várható 

időtartamát valószínűsítő szakértői véleményt vagy 

orvosi igazolást is. Aki az a) pontban meghatározott 

bűncselekmény következtében károsodott vagy 

meghalt sértettnek az elkövetés időpontjában egy 

háztartásban élő egyenes ági rokona, örökbefogadója 

vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt 

gyermeke, házastársa, élettársa, c) akinek eltartására az 

a) pontban meghatározott bűncselekmény 

következtében károsodott vagy meghalt sértett 

jogszabály, végrehajtható bírósági, illetőleg hatósági 

határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles vagy 

köteles volt, annak csatolni kell az együttélést, rokoni 

kapcsolatot, tartási kötelezettséget igazoló 

dokumentumokat is. (Ást. 32. § (3)-(5) bekezdés) A 
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feljelentés, illetve a feljelentés megtételét igazoló irat 

másolatát, a büntetőeljárás adott szakaszában eljáró 

nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság által kiállított 

igazolást, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről 

és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. 

törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott okból a 

feljelentést elutasító, a nyomozást megszüntető vagy az 

eljárást megszüntető döntés másolatát, továbbá az 

ítéletet az áldozat a kérelemhez csatolhatja, ha azzal 

rendelkezik.  

Alapvető eljárási szabályok: 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az alapvető eljárási szabályokat  

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 

állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 

(Ást.),  

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások 

engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli 

támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes 

szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, 

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti 

kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem 

hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet, 

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 

tartalmazza. 

Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek. (Ást. 

17. §) 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A kérelmet személyesen az ügyintézőnél az 5130 

Jászapáti, Juhász Máté utca 2-4. szám alatt hivatali 

munkaidőben vagy írásban postán a Hivatal (vagy a 

döntő hatóság) címére megküldve lehet előterjeszteni. 

Jászapáti Járási Hivatal címe: 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.  

A kárenyhítés iránti kérelmet a döntő hatósághoz kell 

címezni. Az áldozat a kérelmét benyújthatja úgy is, 

hogy nem veszi igénybe a támogató hatóság segítségét. 

(Ást. 29. § (4) bekezdés) 

A kárenyhítési kérelmet a bűncselekmény elkövetését 

követő 3 hónapon belül lehet benyújtani. Ha a kérelem 

előterjesztése elháríthatatlan akadályba ütközik, a 

kérelmet az akadály megszűnését követő 3 hónapon 
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belül lehet előterjeszteni. Ha egy korábban 

államigazgatási eljárásban vizsgált cselekményről 

később derül ki, hogy az bűncselekmény, a kérelmet a 

büntetőeljárás megindítását követő 3 hónapon belül 

lehet előterjeszteni. Ha a bűncselekmény elkövetését 

követően később derül ki, hogy az áldozat testi 

épségének, egészségének súlyos károsodása és a 

bűncselekmény között ok-okozati összefüggés áll fenn, 

illetve ha a bűncselekmény megváltoztatott minősítése 

alapján szándékos, személy elleni erőszakos a 

bűncselekmény, a kérelmet az ok-okozati összefüggés 

tudomásra jutásától, illetve a minősítés 

megváltoztatásától számított 3 hónapon belül lehet 

előterjeszteni. A kérelem a bűncselekmény elkövetését 

követő 5 év elteltével nem nyújtható be. – Jogvesztő 

határidő  

(Ást. 30. §) 

Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 

megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 

elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány 

esetében, amely minősített adatot tartalmaz. (E-

ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés) 

Az áldozatsegítő szolgálat eljárásában írásbelinek nem 

minősíthető elektronikus úton nem tart kapcsolatot az 

ügyféllel. 

 

 

 

Ügyfélfogadás ideje: 

 

Hétfő: 08.00 órától 18.00 óráig, Kedd: nincs 

ügyfélfogadás, Szerda: 08.00 órától 16.00 óráig, 

Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától 

12.00 óráig 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A támogató hatóság a kárenyhítés iránti kérelmet és az 

alátámasztó okmányokat a lehető legrövidebb időn 

belül továbbítja a bűncselekmény elkövetésének helye 

szerint illetékes tagállam döntő hatóságához. (Ást. 40. § 

(2) bekezdés) 

A döntési eljárásban a döntő hatóság a kárenyhítés 

iránti kérelmet érdemben elbírálja. (Ást. 29. § (3) 

bekezdés) 

Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban döntő 

hatóságként első fokon a fővárosi és megyei 

kormányhivatal jár el. (Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

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

10. (4) bekezdés) 
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Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

- 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

- 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

Kérelemnyomtatvány a 

www.igazsagugyihivatal.gov.hu internetes címen 

érhető el. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs ilyen lehetőség. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

 

1. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 

állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 

(Ást.) 

2. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott 

támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a 

pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének 

részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) 

Kormányrendelet 

3. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti 

kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem 

hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

szóló 29/2017. (XII.27.) IM rendelet 

4. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 

5. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

6. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015. 

(XII. 12.) BM rendelet 

7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (Ákr.) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos 

úton nyújt, mely minden esetben tartalmazza az 

eljárást lezáró döntés az ügyfelet megillető jogok és 

kötelezettségek összességét.  

Éjjel-nappal hívható 06-80-225-225 számon bárki 

kérhet felvilágosítást.  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség 

követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 
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megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el. 

• A hatóság biztosítja az ügyfél, és az ügyfél 

képviselője számára, hogy jogaikat és 

kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

• Az ügyfél az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló 

kérelmét a döntés véglegessé válásáig 

visszavonhatja.  

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Nem ismerhető 

meg az olyan irat vagy az irat olyan része, 

amelyből következtetés vonható le valamely 

védett adatra vagy olyan személyes adatra, 

amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, 

ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – 

megismerésének hiánya megakadályozná az 

iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. Az iratbetekintés 

során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre 

hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés 

tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat 

vagy az irat olyan része, amelyből következtetés 

vonható le valamely védett adatra vagy olyan 

személyes adatra, amely megismerésének 

törvényben meghatározott feltételei nem állnak 

fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a 

minősített adatot – megismerésének hiánya 

megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az 

e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 
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53. Ügytípus megnevezése: Jogi segítségnyújtás – peren kívüli jogi 

segítségnyújtás iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

 

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi 

igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel a jogi segítségnyújtó 

szolgálatként eljáró járási hivatal jár el.  

(Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10. § (1a) bekezdés) 

A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével 

és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi 

segítségnyújtás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás 

lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye 

szerinti járási hivatal is illetékes. (Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

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

12. § (1) bekezdés) 

Ha az Ákr. 16. § (1) bekezdés alapján nem állapítható 

meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása 

szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye (a 

továbbiakban együtt: lakóhely), illetve székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe (a továbbiakban együtt: 

székhely) szerint illetékes hatóság jár el. (Ákr. 16. § (2) 

bekezdés) 

Jászapáti Járási Hivatal illetékességi területe: 

Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászdózsa, 

Jászszentandrás, Jászivány. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

 

A támogatáshoz szükséges a személyazonosító okmány, 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A kérelemhez 

csatolni kell a támogatásra való jogosultságot igazoló 

okiratokat, hatósági bizonyítványt, illetve be kell mutatni 

a jogosultságot igazoló hatósági igazolványt. A 

jövedelemigazolás nem lehet harminc napnál régebbi 

keltezésű.  

A nyomtatványon minden, a kérelem előterjesztésekor 

fennálló munkaviszony, közszolgálati, kormányzati 

szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti 

jogviszony, egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján elért 

jövedelemről és társadalombiztosítási vagy egyéb 

jogviszonyon alapuló járandóságról, munkanélküli-

ellátásról (a továbbiakban együtt: jövedelem) nyilatkozni 
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kell. 

A kérelem előterjesztésekor fennálló jövedelem 

igazolásakor a rendszeres havi nettó (adó, adóelőleg, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, 

magánnyugdíjpénztári tagdíj, egyéb járulékok levonása 

után fennmaradó) jövedelemről kell nyilatkozni. 

A félnek a nyomtatvány személyi és jövedelmi adatokra 

vonatkozó részét mind magára, mind a vele közös 

háztartásban élő személyekre vonatkozóan ki kell 

töltenie. 

A félnek minden vagyonáról – így különösen: készpénz, 

pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelés, 

értékpapír, ingó vagyontárgy, követelés, vagyoni értékű 

jog – nyilatkoznia kell, kivéve a szokásos életszükségleti 

és berendezési tárgyakat, valamint az olyan összegű 

készpénzt vagy pénzügyi intézménnyel szemben 

fennálló követelést, amely a bírósági végrehajtásról szóló 

törvény szerint mentes a végrehajtás alól. – Fentiek alól 

kivétel, ha az ügyfél esetében a rászorultság vizsgálatát 

kizáró, törvényben meghatározott valamely körülmény 

fennáll. (Kivétel a fentiek alól, ha a kérelmező esetében a 

rászorultság vizsgálatát kizáró, törvényben 

meghatározott körülmény áll fenn (alanyi rászorultság) 

Alapvető eljárási szabályok: 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

Az alapvető eljárási szabályokat  

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 

(a továbbiakban: Jst.), 

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások 

engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 

eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.) 

Kormányrendelet, 

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

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

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet, 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 

továbbiakban: E-ügyintézési tv.), 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), 

valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 
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I. törvény tartalmazza. 

Az e törvény szerinti eljárás kezdeményezése iránti 

kérelem előterjesztése illeték- és díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár; az eljárásban felmerült 

tolmácsolási és fordítási költségek viselésére azonban 

köteles a fél, kivéve …” (Jst. 39. § (9) bekezdés)  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A kérelmet személyesen az ügyintézőnél az 5130 

Jászapáti, Juhász Máté utca 2-4. szám alatt hivatali 

munkaidőben vagy írásban postán a Hivatal címére 

megküldve lehet előterjeszteni. Az elektronikus 

benyújtásra Jst. nem tartalmaz rendelkezést – kivéve 

kiutasított külföldi esetén a Hivatal és a jogi segítő 

között. 

Jászapáti Járási Hivatal címe: 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.  

 Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 

megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 

elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány 

esetében, amely minősített adatot tartalmaz. (E-

ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés) 

A kérelem benyújtására határidő nincs. 

Ügyfélfogadás ideje: 

 

Hétfő: 08.00 órától 18.00 óráig, Kedd: nincs 

ügyfélfogadás, Szerda: 08.00 órától 16.00 óráig, 

Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától 

12.00 óráig 
Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A jogi segítségnyújtó szolgálat 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. (Jst. 23. § (1) bekezdés) 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Az eljáró Hivatalnál rendelkezésre áll. A Jst. hatálya alá 

tartozó közigazgatási hatósági ügyekben nincs helye 

fellebbezésnek. (Jst. 39. § (11) bekezdés) 

Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható 

végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen 

közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés) 

A perre Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 

megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a 

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

illetékes. (a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont) 
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Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

A kérelemnyomtatvány tartalmi elemeit a jogi 

segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások 

iránti kérelem tartalmára és a támogatások 

igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

28/2017. (XII.27.) IM rendelet 1. melléklete tartalmazza, 

valamint letölthető a www.igazsagugyihivatal.gov.hu 

internetes oldalról. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nem áll rendelkezésre ilyen. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 

törvény 

2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 

3. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

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

4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

5. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 
6. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos 

úton nyújt. Minden esetben tartalmazza az eljárást 

lezáró döntés az ügyfelet megillető jogok és 

kötelezettségek összességét.  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség 

követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el. 

• A hatóság biztosítja az ügyfél, és az ügyfél 

képviselője számára, hogy jogaikat és 

kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

• Az ügyfél az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot, észrevételt tehet. 
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• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló 

kérelmét a döntés véglegessé válásáig 

visszavonhatja.  

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Nem ismerhető 

meg az olyan irat vagy az irat olyan része, 

amelyből következtetés vonható le valamely 

védett adatra vagy olyan személyes adatra, 

amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, 

ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – 

megismerésének hiánya megakadályozná az 

iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. Az iratbetekintés 

során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre 

hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés 

tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat 

vagy az irat olyan része, amelyből következtetés 

vonható le valamely védett adatra vagy olyan 

személyes adatra, amely megismerésének 

törvényben meghatározott feltételei nem állnak 

fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a 

minősített adatot – megismerésének hiánya 

megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az 

e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 

 

 

54. Ügytípus megnevezése: Jogi segítségnyújtás – Polgári és közigazgatási 

eljárásokban nyújtott támogatások (pártfogó ügyvédi 

képviselet engedélyezése)  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi 

igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel a jogi segítségnyújtó 
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 szolgálatként eljáró járási hivatal jár el.  

(Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10. § (1a) bekezdés) 

A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével 

és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi 

segítségnyújtás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás 

lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye 

szerinti járási hivatal is illetékes. (Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

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

12. § (1) bekezdés) 

Ha az Ákr. 16. § (1) bekezdés alapján nem állapítható 

meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása 

szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye (a 

továbbiakban együtt: lakóhely), illetve székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe (a továbbiakban együtt: 

székhely) szerint illetékes hatóság jár el. (Ákr. 16. § (2) 

bekezdés) 

Jászapáti Járási Hivatal illetékességi területe: 

Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászdózsa, 

Jászszentandrás, Jászivány. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

 

A támogatáshoz szükséges a személyazonosító 

okmány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A 

kérelemhez csatolni kell a támogatásra való 

jogosultságot igazoló okiratokat, hatósági 

bizonyítványt, illetve be kell mutatni a jogosultságot 

igazoló hatósági igazolványt. A jövedelemigazolás 

nem lehet harminc napnál régebbi keltezésű. 

Ha a felperes fél a keresetlevelét már benyújtotta 

bírósághoz, ezt kérelmében igazolnia kell.  

A bíróság által költségmentességben részesített félnek 

ennek tényét igazolnia kell. 

A nyomtatványon minden, a kérelem előterjesztésekor 

fennálló munkaviszony, közszolgálati, kormányzati 

szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti 

jogviszony, egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján elért 

jövedelemről és társadalombiztosítási vagy egyéb 

jogviszonyon alapuló járandóságról, munkanélküli-

ellátásról (a továbbiakban együtt: jövedelem) nyilatkozni 

kell. 

A kérelem előterjesztésekor fennálló jövedelem 

igazolásakor a rendszeres havi nettó (adó, adóelőleg, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, 

magánnyugdíjpénztári tagdíj, egyéb járulékok levonása 
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után fennmaradó) jövedelemről kell nyilatkozni. 

A félnek a nyomtatvány személyi és jövedelmi adatokra 

vonatkozó részét mind magára, mind a vele közös 

háztartásban élő személyekre vonatkozóan ki kell 

töltenie. 

A félnek minden vagyonáról – így különösen: 

készpénz, pénzügyi intézménnyel szemben fennálló 

követelés, értékpapír, ingó vagyontárgy, követelés, 

vagyoni értékű jog – nyilatkoznia kell, kivéve a 

szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakat, 

valamint az olyan összegű készpénzt vagy pénzügyi 

intézménnyel szemben fennálló követelést, amely a 

bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint mentes a 

végrehajtás alól. – Fentiek alól kivétel, ha az ügyfél 

esetében a rászorultság vizsgálatát kizáró, törvényben 

meghatározott valamely körülmény fennáll (alanyi 

jogosultság). 

Alapvető eljárási szabályok: 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 

Az alapvető eljárási szabályokat  

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 

(továbbiakban: Jst.), 

A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások 

engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 

eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.) 

Kormányrendelet, 

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

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

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet, 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 

továbbiakban: E-ügyintézési tv.), 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), 

valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény tartalmazza. 

Az e törvény szerinti eljárás kezdeményezése iránti 

kérelem előterjesztése illeték- és díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár; az eljárásban felmerült 

tolmácsolási és fordítási költségek viselésére azonban 

köteles a fél, kivéve …” (Jst. 39. § (9) bekezdés)  
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Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 

megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 

elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány 

esetében, amely minősített adatot tartalmaz. (E-

ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés) 

A pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezését a fél a 

pert befejező határozatot megelőző tárgyalás 

berekesztéséig (nemperes eljárás befejezéséig) kérheti. 

(Jst. 52. § (1) bekezdés) 

Ügyfélfogadás ideje: A kérelmet személyesen az ügyintézőnél az 5130 

Jászapáti, Juhász Máté utca 2-4. szám alatt hivatali 

munkaidőben vagy írásban postán a Hivatal címére 

megküldve lehet előterjeszteni. Az elektronikus 

benyújtásra Jst. nem tartalmaz rendelkezést – kivéve 

kiutasított külföldi esetén a Hivatal és a jogi segítő 

között. 

Jászapáti Járási Hivatal címe: 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.  

  

Hétfő: 08.00 órától 18.00 óráig, Kedd: nincs 

ügyfélfogadás, Szerda: 08.00 órától 16.00 óráig, 

Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától 

12.00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A jogi segítségnyújtó szolgálat 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. (Jst. 23. § (1) bekezdés) 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

 

A Jst. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 

ügyekben nincs helye fellebbezésnek. (Jst. 39. § (11) 

bekezdés) 

Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható 

végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen 

közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés) 

A perre Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 

megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a 

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

illetékes. (a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljáró Hivatalnál rendelkezésre áll. 
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Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

 

A kérelemnyomtatvány tartalmi elemeit a jogi 

segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások 

iránti kérelem tartalmára és a támogatások 

igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

28/2017. (XII.27.) IM rendelet 1. melléklete tartalmazza, 

valamint letölthető a www.igazsagugyihivatal.gov.hu 

internetes oldalról. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nem áll rendelkezésre ilyen. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 

törvény 

2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 

3. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

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

4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

5. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 

6. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 

továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos 

úton nyújt. Minden esetben tartalmazza az eljárást 

lezáró döntés az ügyfelet megillető jogok és 

kötelezettségek összességét.  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség 

követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el. 

• A hatóság biztosítja az ügyfél, és az ügyfél 

képviselője számára, hogy jogaikat és 

kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

• Az ügyfél az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot, észrevételt tehet. 
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• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló 

kérelmét a döntés véglegessé válásáig 

visszavonhatja.  

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Nem ismerhető 

meg az olyan irat vagy az irat olyan része, 

amelyből következtetés vonható le valamely 

védett adatra vagy olyan személyes adatra, 

amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, 

ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – 

megismerésének hiánya megakadályozná az 

iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. Az iratbetekintés 

során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre 

hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés 

tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat 

vagy az irat olyan része, amelyből következtetés 

vonható le valamely védett adatra vagy olyan 

személyes adatra, amely megismerésének 

törvényben meghatározott feltételei nem állnak 

fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a 

minősített adatot – megismerésének hiánya 

megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az 

e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

  

 

 

 

55. Ügytípus megnevezése: Jogi segítségnyújtás – büntetőeljárásokban nyújtott 

támogatások (pártfogó ügyvédi képviselet 

engedélyezése, pótmagánvádló esetén személyes 

költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet 

engedélyezése)  
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Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi 

igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel a jogi segítségnyújtó 

szolgálatként eljáró járási hivatal jár el.  

(Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10. § (1a) bekezdés) 

A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével 

és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi 

segítségnyújtás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás 

lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye 

szerinti járási hivatal is illetékes. (Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

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

12. § (1) bekezdés) 

Ha az Ákr. 16. § (1) bekezdés alapján nem állapítható 

meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása 

szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye (a 

továbbiakban együtt: lakóhely), illetve székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe (a továbbiakban együtt: 

székhely) szerint illetékes hatóság jár el. (Ákr. 16. § (2) 

bekezdés) 

Jászapáti Járási Hivatal illetékességi területe: 

Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászdózsa, 

Jászszentandrás, Jászivány. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A támogatáshoz szükséges a személyazonosító 

okmány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A 

kérelemhez csatolni kell a támogatásra való 

jogosultságot igazoló okiratokat, hatósági 

bizonyítványt, illetve be kell mutatni a jogosultságot 

igazoló hatósági igazolványt. A jövedelemigazolás 

nem lehet harminc napnál régebbi keltezésű. 

Ha a magánvádló már feljelentést tett, ezt kérelmében 

igazolnia kell. 

A nyomtatványon minden, a kérelem előterjesztésekor 

fennálló munkaviszony, közszolgálati, kormányzati 

szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti 

jogviszony, egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján elért 

jövedelemről és társadalombiztosítási vagy egyéb 

jogviszonyon alapuló járandóságról, munkanélküli-

ellátásról (a továbbiakban együtt: jövedelem) nyilatkozni 

kell. 

A kérelem előterjesztésekor fennálló jövedelem 

igazolásakor a rendszeres havi nettó (adó, adóelőleg, 

egészégbiztosítási és nyugdíjjárulék, 
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magánnyugdíjpénztári tagdíj, egyéb járulékok levonása 

után fennmaradó) jövedelemről kell nyilatkozni. 

A félnek a nyomtatvány személyi és jövedelmi adatokra 

vonatkozó részét mind magára, mind a vele közös 

háztartásban élő személyekre vonatkozóan ki kell 

töltenie. 

A félnek minden vagyonáról – így különösen: 

készpénz, pénzügyi intézménnyel szemben fennálló 

követelés, értékpapír, ingó vagyontárgy, követelés, 

vagyoni értékű jog – nyilatkoznia kell, kivéve a 

szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakat, 

valamint az olyan összegű készpénzt vagy pénzügyi 

intézménnyel szemben fennálló követelést, amely a 

bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint mentes a 

végrehajtás alól. – Fentiek alól kivétel, ha az ügyfél 

esetében a rászorultság vizsgálatát kizáró, törvényben 

meghatározott valamely körülmény fennáll (alanyi 

jogosultság). 

Alapvető eljárási szabályok: 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az alapvető eljárási szabályokat a jogi 

segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jst.), 

A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások 

engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 

eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.) 

Kormányrendelet, 

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

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

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, 

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet, 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.), 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), 

valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény tartalmazza. 

Az e törvény szerinti eljárás kezdeményezése iránti 

kérelem előterjesztése illeték- és díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár; az eljárásban felmerült 
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tolmácsolási és fordítási költségek viselésére azonban 

köteles a fél, kivéve …” (Jst. 39. § (9) bekezdés)  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A kérelmet személyesen az ügyintézőnél az 5130 

Jászapáti, Juhász Máté utca 2-4. szám alatt hivatali 

munkaidőben vagy írásban postán a Hivatal címére 

megküldve lehet előterjeszteni. Az elektronikus 

benyújtásra Jst. nem tartalmaz rendelkezést – kivéve 

kiutasított külföldi esetén a Hivatal és a jogi segítő 

között. 

Jászapáti Járási Hivatal címe: 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.  

Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 

megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 

elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány 

esetében, amely minősített adatot tartalmaz. (E-

ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés) 

A támogatás iránti kérelmet a büntetőeljárásban – ha a 

büntetőeljárásról szóló törvény másként nem 

rendelkezik – legkésőbb a bíróság ügydöntő határozata 

meghozatalának céljából tartott tanácsüléséig lehet 

előterjeszteni a jogi segítségnyújtó szolgálathoz. (Jst. 63. 

§ (2) bekezdés) 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 08.00 órától 18.00 óráig, Kedd: nincs 

ügyfélfogadás, Szerda: 08.00 órától 16.00 óráig, 

Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától 

12.00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A jogi segítségnyújtó szolgálat 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. (Jst. 23. §. (1) bekezdés) 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

A Jst. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 

ügyekben nincs helye fellebbezésnek. (Jst. 39. § (11) 

bekezdés) 

Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható 

végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen 

közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés) 

A perre Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 

megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a 

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

illetékes. (a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont) 
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Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljáró Hivatalnál rendelkezésre áll. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

A kérelemnyomtatvány tartalmi elemeit a jogi 

segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások 

iránti kérelem tartalmára és a támogatások 

igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

28/2017. (XII.27.) IM rendelet 1. melléklete tartalmazza, 

valamint letölthető a www.igazsagugyihivatal.gov.hu 

internetes oldalról. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

 

Nem áll rendelkezésre ilyen. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 

törvény 

2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 

3. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

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

5. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

6. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 

7. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos 

úton nyújt. Minden esetben tartalmazza az eljárást 

lezáró döntés az ügyfelet megillető jogok és 

kötelezettségek összességét.  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség 

követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el. 
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• A hatóság biztosítja az ügyfél, és az ügyfél 

képviselője számára, hogy jogaikat és 

kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

• Az ügyfél az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló 

kérelmét a döntés véglegessé válásáig  

visszavonhatja.  

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Nem ismerhető 

meg az olyan irat vagy az irat olyan része, 

amelyből következtetés vonható le valamely 

védett adatra vagy olyan személyes adatra, 

amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, 

ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – 

megismerésének hiánya megakadályozná az 

iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. Az iratbetekintés 

során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre 

hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés 

tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat 

vagy az irat olyan része, amelyből következtetés 

vonható le valamely védett adatra vagy olyan 

személyes adatra, amely megismerésének 

törvényben meghatározott feltételei nem állnak 

fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a 

minősített adatot – megismerésének hiánya 

megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az 

e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 
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56. Ügytípus megnevezése: Jogi segítségnyújtás – eljárás az Európai Unió 

tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti 

kérelem előterjesztése esetén 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi 

igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel a jogi segítségnyújtó 

szolgálatként eljáró járási hivatal jár el.  

(Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10. § (1a) bekezdés) 

A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével 

és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi 

segítségnyújtás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás 

lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye 

szerinti járási hivatal is illetékes. (Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

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

12. § (1) bekezdés) 

Ha az Ákr. 16. § (1) bekezdés alapján nem állapítható 

meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása 

szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye (a 

továbbiakban együtt: lakóhely), illetve székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe (a továbbiakban együtt: 

székhely) szerint illetékes hatóság jár el. (Ákr. 16. § (2) 

bekezdés) 

Jászapáti Járási Hivatal illetékességi területe: 

Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászdózsa, 

Jászszentandrás, Jászivány. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ha a Magyarországon lakóhellyel vagy szokásos és 

jogszerű tartózkodási hellyel rendelkező fél másik 

tagállam bírósága előtt folyó polgári vagy kereskedelmi 

jogvitában kíván jogi segítségnyújtást igénybe venni, az 

erre irányuló kérelmét az Európai Tanácsnak a határon 

átnyúló vonatkozású jogviták esetén az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése 

érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó 

költségmentességre vonatkozó közös 

minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK 

irányelvének a 16. cikke szerinti nyomtatványon és a 

nyomtatvány szerinti mellékletek benyújtásával a jogi 

segítségnyújtó szolgálatnál is előterjesztheti. 

Ha a kérelmet nem a másik tagállamnak a kérelmek 

fogadására megjelölt nyelvén terjesztették elő, és 

mellékleteit sem ezen a nyelven nyújtották be, a jogi 

segítségnyújtó szolgálat intézkedik azok lefordításáról, 
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egyúttal tájékoztatja a felet a fordítási költségek 

viselésének szabályairól.  Így kell eljárni akkor is, ha a 

fél a (3) bekezdésben megjelölt határidőn belül nem 

pótolja a kérelem hiányosságait. 

A jogi segítségnyújtó szolgálat a – szükség esetén 

lefordított – kérelmet és mellékleteit a továbbításukra 

szolgáló kitöltött nyomtatvánnyal együtt továbbítja a 

kérelemben megjelölt másik tagállamnak a kérelmek 

fogadására megjelölt hatóságához. 

Az e § szerinti eljárás illeték- és díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár, de a fordítási költségeket a fél 

köteles visszatéríteni, ha a jogi segítségnyújtás iránti 

kérelmét a másik tagállam hatósága elutasította. A fél 

köteles a másik tagállam hatóságának a jogi 

segítségnyújtás engedélyezése tárgyában hozott jogerős 

határozatát a kézhezvételt követő 30 napon belül 

benyújtani a jogi segítségnyújtó szolgálatnak. E határidő 

elmulasztása esetén a fél a fordítási költségek után az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 135. §-a szerinti késedelmi pótlékot köteles 

fizetni. (Jst. 60. §) 

A támogatáshoz szükséges a személyazonosító okmány, 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A kérelemhez 

csatolni kell a jogvitára vonatkozó bizonyítékokat. 

A nyomtatványon minden, a kérelem előterjesztésekor 

fennálló kereset, üzleti nyereség, nyugdíj, tartási 

támogatás, állami juttatások, tőkebevétel (mozgatható 

vagyontárgyak, ingatlan) alapján elért bevételről, 

kiadásról (jövedelemadó, szociális biztonsági járulék, 

helyi adók, jelzálog-kifizetések, bérleti díj és lakhatási 

kiadások, tandíj, gyermekgondozási kiadások, tartozások 

kifizetése, kölcsönök visszafizetése, másnak egy jogi 

kötelezettség alapján fizetett tartás, egyéb kiadás), 

valamint minden vagyonáról (lakhatást szolgáló 

ingatlan, egyéb ingatlan, földterület, gépjármű, 

részvények, megtakarítások, egyéb vagyontárgyak) 

nyilatkozni és azokat igazolni kell. 

Alapvető eljárási szabályok: 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az alapvető eljárási szabályokat  

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, 

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások 

engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 

eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.) 

Kormányrendelet, 

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 
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Korm. rendelet, 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.), 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), 

valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény tartalmazza. 

Ez az eljárás illeték- és díjfizetési kötelezettséggel nem 

jár, de a fordítási költségeket a fél köteles visszatéríteni, 

ha a jogi segítségnyújtás iránti kérelmét a másik 

tagállam hatósága elutasította. (Jst. 60. § (6) bekezdés)  

 

 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A kérelmet személyesen az ügyintézőnél az 5130 

Jászapáti, Juhász Máté utca 2-4. szám alatt hivatali 

munkaidőben vagy írásban postán a Hivatal címére 

megküldve lehet előterjeszteni. 

Jászapáti Járási Hivatal címe: 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.  

A kérelem benyújtása céljából a félfogadáson 

személyesen megjelent ügyfelet a területi hivatal 

tájékoztatja az eljárás menetéről, a kérelem 

lefordításával járó fordítási költségek várható 

nagyságrendjéről, és arról, hogy a fordítási költségek 

viselésére mely esetben kötelezhető.  

Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 

megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 

elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány 

esetében, amely minősített adatot tartalmaz. (E-

ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés) 

(az elektronikus benyújtásra Jst. nem tartalmaz 

rendelkezést – kivéve kiutasított külföldi esetén a 

Hivatal és a jogi segítő között) 

A kérelem benyújtására határidő nincs. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 08.00 órától 18.00 óráig, Kedd: nincs 

ügyfélfogadás, Szerda: 08.00 órától 16.00 óráig, 

Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától 

12.00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ha a kérelemnek és a mellékleteinek a másik tagállam 

által a kérelmek fogadására megjelölt nyelvre történő 

lefordítása válik szükségessé, a területi hivatal 
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szakfordítót rendel ki, melyről végzést hoz. A fordítást 

egy példányban kell elkészíteni, azt – a továbbításra 

szolgáló, kitöltött nyomtatvánnyal együtt – a területi 

hivatal a kézhezvételét követő tizenöt napon belül 

megküldi a másik tagállam fogadó hatóságához, 

másolatát az ügy iratai között helyezi el. Ha a fél a 

szakfordító díjának visszatérítésére köteles, a területi 

hivatal a visszatérítési kötelezettségről határozatot hoz. 

Ha a fél nem igazolja a másik tagállam hatósága által 

hozott, a fél jogi segítségnyújtás iránti kérelmét 

elutasító döntés kézhezvételének időpontját, a területi 

hivatal a késedelmi pótlékot a másik tagállam hatósága 

által hozott döntés véglegessé válásától számított 

hatvanadik naptól számítja fel. 

(a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 25. §) 

Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal 

esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban nyolc nap, 

teljes eljárásban hatvan nap. (Ákr. 50. § (2) bekezdés) 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

A Jst. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 

ügyekben nincs helye fellebbezésnek. (Jst. 39. § (11) 

bekezdés) 

Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható 

végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen 

közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés) 

A perre Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 

megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a 

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

illetékes. (a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

- 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

A kérelemnyomtatvány letölthető a https://e-

justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-

hu.do?clang=hu#action internetes oldalról.  

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nem áll rendelkezésre ilyen. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 

törvény 

2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 
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3. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 

4. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

5. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

6. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 

 

 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos 

úton nyújt. Minden esetben tartalmazza az eljárást 

lezáró döntés az ügyfelet megillető jogok és 

kötelezettségek összességét.  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség 

követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el. 

• A hatóság biztosítja az ügyfél, és az ügyfél 

képviselője számára, hogy jogaikat és 

kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

• Az ügyfél az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló 

kérelmét a döntés véglegessé válásáig 

visszavonhatja.  

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Nem ismerhető 

meg az olyan irat vagy az irat olyan része, 

amelyből következtetés vonható le valamely 

védett adatra vagy olyan személyes adatra, 

amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, 

ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – 

megismerésének hiánya megakadályozná az 

iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. Az iratbetekintés 
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során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre 

hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés 

tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat 

vagy az irat olyan része, amelyből következtetés 

vonható le valamely védett adatra vagy olyan 

személyes adatra, amely megismerésének 

törvényben meghatározott feltételei nem állnak 

fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a 

minősített adatot – megismerésének hiánya 

megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az 

e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 

 

 

57. Ügytípus megnevezése: Jogi segítségnyújtás – határon átnyúló tartási 

ügyekben nyújtható támogatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi 

igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel a jogi segítségnyújtó 

szolgálatként eljáró járási hivatal jár el.  

(Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10. § (1a) bekezdés) 

A határon átnyúló tartási ügyekben eljáró központi 

hatóság (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi 

Magánjogi Főosztálya 1055 Budapest, Kossuth tér 4.) 

arról szóló értesítését, hogy a tartási igény külföldi 

jogosultja vagy kötelezettje kérelmére eljárást kell 

indítani vagy ilyen eljárásban a pártfogó ügyvédi 

képviseletét kell biztosítani, e törvény alkalmazásában 

a fél támogatás iránti kérelmének kell tekinteni. A fél 

részére szóló iratokat ilyen ügyekben a jogi 

segítségnyújtó szolgálat a központi hatóság részére 

kézbesíti. 

Jászapáti Járási Hivatal illetékességi területe: 
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Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászdózsa, 

Jászszentandrás, Jászivány. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A határon átnyúló tartási ügyben pártfogó ügyvéd 

kirendelése érdekében a területi hivatalt megkereső 

központi hatóság a fél helyett kitölti és 

bélyegzőlenyomatával, aláírásával látja el a 

nyomtatványt, a közlemény rovatban nyilatkozik arról, 

hogy központi hatóságként eljárva a fél nevében terjeszt 

elő kérelmet. A határon átnyúló tartási ügyekben eljáró 

központi hatóság arról szóló értesítését, hogy a tartási 

igény külföldi jogosultja vagy kötelezettje kérelmére 

eljárást kell indítani vagy ilyen eljárásban a pártfogó 

ügyvédi képviseletét kell biztosítani, e törvény 

alkalmazásában a fél támogatás iránti kérelmének kell 

tekinteni. A fél részére szóló iratokat ilyen ügyekben a 

jogi segítségnyújtó szolgálat a központi hatóság részére 

kézbesíti. (a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 28. § (2) 

bekezdés) 

Ha a fél határon átnyúló tartási ügyében a központi 

hatóság a per megindítása előtt keresi meg a jogi 

segítségnyújtó szolgálatot támogatás engedélyezése 

érdekében, a fél részére engedélyezett támogatás a 

pártfogó ügyvédi képviseleten túl magában foglalja a 

keresetlevél pártfogó ügyvéd általi elkészítésére és 

benyújtására vonatkozó szolgáltatást is. (a jogi 

segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások 

engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 

eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. 

(XII.19.) Kormányrendelet 30. §) 

Ha a fél határon átnyúló tartási ügyében a támogatás 

engedélyezése érdekében a központi hatóság keresi 

meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot, a pártfogó 

ügyvéd kirendeléséhez külön kérelem vagy hozzájáruló 

nyilatkozat nem szükséges, a területi hivatal a 

támogatás engedélyezésére vonatkozó döntés 

véglegessé válásával egyidejűleg hozza meg a kirendelő 

végzést. (a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 38. § (3) 

bekezdés) 

Ha a felperes fél a keresetlevelét már benyújtotta 

bírósághoz, ezt kérelmében igazolnia kell. A 

felperesnek nem kell igazolnia az (1) bekezdésben 
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meghatározott körülményt, ha a fél határon átnyúló 

tartási ügyében a központi hatóság a per megindítása 

előtt keresi meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot 

támogatás engedélyezése érdekében. (A jogi 

segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet 14. §) 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az alapvető eljárási szabályokat  

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, 

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások 

engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 

eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.) 

Kormányrendelet, 

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

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

a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági 

feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény, 

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet, 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.), 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), 

valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény tartalmazza. 

Az e törvény szerinti eljárás kezdeményezése iránti 

kérelem előterjesztése illeték- és díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár; az eljárásban felmerült 

tolmácsolási és fordítási költségek viselésére azonban 

köteles a fél, kivéve …” (Jst. 39. § (9) bekezdés)  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Támogatásban részesül az a jogi segítségnyújtásról 

szóló 2003. évi LXXX. törvény 13. §-ban meghatározott 

és rászorultnak tekintendő fél, aki tartási igény külföldi 

jogosultja vagy kötelezettje, és a határon átnyúló tartási 

ügyekben eljáró központi hatóság arról értesítette a jogi 

segítségnyújtó szolgálatot, hogy ügyében eljárást kell 

indítani vagy ilyen eljárásban a pártfogó ügyvédi 

képviseletét kell biztosítani. 

A jogi segítségnyújtó szolgálat a határozat véglegessé 
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válását vagy jogerőre emelkedését követően pártfogó 

ügyvédként jogi segítőt, kivételesen ügyvédet vagy 

ügyvédi irodát rendel ki, ha a támogatás nyújtására a 

külföldi fél határon átnyúló tartási ügyben történő jogi 

képviseletének biztosítása iránti központi hatósági 

megkeresés alapján kerül sor. 

Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 

megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 

elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány 

esetében, amely minősített adatot tartalmaz. (E-

ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés) 

 (az elektronikus benyújtásra Jst. nem tartalmaz 

rendelkezést – kivéve kiutasított külföldi esetén a 

Hivatal és a jogi segítő között) 

A kérelem benyújtására határidő nincs. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 08.00 órától 18.00 óráig, Kedd: nincs 

ügyfélfogadás, Szerda: 08.00 órától 16.00 óráig, 

Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától 

12.00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A jogi segítségnyújtó szolgálat 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. (Jst. 23. §. (1) bekezdés) 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

A Jst. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 

ügyekben nincs helye fellebbezésnek. (Jst. 39. § (11) 

bekezdés) 

Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható 

végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen 

közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés) 

A perre Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 

megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a 

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

illetékes. (a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

- 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

A kérelemnyomtatvány tartalmi elemeit a jogi 

segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások 

iránti kérelem tartalmára és a támogatások 

igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
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28/2017. (XII.27.) IM rendelet 1. melléklete tartalmazza, 

valamint letölthető a www.igazsagugyihivatal.gov.hu 

internetes oldalról. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

 

 

Nem áll rendelkezésre ilyen. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 

törvény 

2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 

3. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

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

4. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 

5. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

7. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 

8. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi 

hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. 

törvény 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos 

úton nyújt. Minden esetben tartalmazza az eljárást 

lezáró döntés az ügyfelet megillető jogok és 

kötelezettségek összességét.  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség 

követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el. 

• A hatóság biztosítja az ügyfél, és az ügyfél 

képviselője számára, hogy jogaikat és 
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kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

• Az ügyfél az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló 

kérelmét a döntés véglegessé válásáig 

visszavonhatja.  

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Nem ismerhető 

meg az olyan irat vagy az irat olyan része, 

amelyből következtetés vonható le valamely 

védett adatra vagy olyan személyes adatra, 

amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, 

ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – 

megismerésének hiánya megakadályozná az 

iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. Az iratbetekintés 

során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre 

hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés 

tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat 

vagy az irat olyan része, amelyből következtetés 

vonható le valamely védett adatra vagy olyan 

személyes adatra, amely megismerésének 

törvényben meghatározott feltételei nem állnak 

fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a 

minősített adatot – megismerésének hiánya 

megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az 

e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 

 

58. Ügytípus megnevezése: Jogi segítségnyújtás – kiutasított külföldiek részére 

biztosított peren kívüli támogatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv A jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi 
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megnevezése, illetékességi 

területe: 

igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel a jogi segítségnyújtó 

szolgálatként eljáró járási hivatal jár el.  

A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével 

és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi 

segítségnyújtás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás 

lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye 

szerinti járási hivatal is illetékes. (Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

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

12. § (1) bekezdés) 

Ha az Ákr. 16. § (1) bekezdés alapján nem állapítható 

meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása 

szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye (a 

továbbiakban együtt: lakóhely), illetve székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe (a továbbiakban együtt: 

székhely) szerint illetékes hatóság jár el. (Ákr. 16. § (2) 

bekezdés) 

Jászapáti Járási Hivatal illetékességi területe: 

Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászdózsa, 

Jászszentandrás, Jászivány. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A kiutasított külföldi számára az idegenrendészeti 

hatóság segítséget nyújt a nyomtatvány kitöltésében. (A 

jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások 

engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 

eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. 

(XII.19.) Kormányrendelet, 19. § (1) bekezdés) 

A kiutasított külföldi Jst. 5. § (2) bekezdés h) pontja 

szerinti rászorultságát az idegenrendészeti hatóság 

véglegessé vált kiutasító határozata igazolja. (A jogi 

segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások 

engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 

eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. 

(XII.19.) Kormányrendelet, 19. § (3) bekezdés) 

A kiutasított külföldinek a nyomtatványban jeleznie 

kell, hogy a véglegessé vált kiutasító határozat elleni 

keresetlevél előterjesztéséhez szükséges peren kívüli 

jogi szolgáltatás igénybevétele során tolmács 

közreműködésére igényt tart-e. Ha a kiutasított külföldi 

tolmács közreműködését kéri, akkor azt a nyelvet is 

meg kell jelölnie, amelyen a szolgáltatást igénybe 

kívánja venni. (A jogi segítségnyújtás keretében 

nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet, 19. § (4) 

bekezdés) 

Alapvető eljárási szabályok: Az alapvető eljárási szabályokat  
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Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 

(a továbbiakban: Jst.), 

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások 

engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 

eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.) 

Kormányrendelet, 

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

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

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet, 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.), 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), 

valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény tartalmazza. 

Az e törvény szerinti eljárás kezdeményezése iránti 

kérelem előterjesztése illeték- és díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár. Az eljárásban felmerült 

tolmácsolási és fordítási költségek viselésére azonban 

köteles a fél, kivéve a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

2007. évi II. törvény hatálya alá tartozik, azonban 

lakóhellyel vagy szokásos és jogszerű tartózkodási 

hellyel nem rendelkezik Magyarország területén, és 

akivel szemben az idegenrendészeti hatóság a 

harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 42. § (1) 

bekezdése vagy 43. § (2) bekezdése alapján kiutasító 

határozatot hozott …,” (Jst. 39. § (9) bekezdés d) pontja)  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet 2. 

melléklete szerinti adattartalmú nyomtatványon kell 

benyújtani. 

Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 

megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 

elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány 
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esetében, amely minősített adatot tartalmaz. (E-

ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés) 

E fejezet hatálya alá tartozó eljárások során a jogi 

segítségnyújtó szolgálat és jogi segítő, illetve a tolmács 

között elsősorban az elektronikus kapcsolattartást kell 

igénybe venni. (A jogi segítségnyújtás keretében 

nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 18. § (2) 

bekezdés) 

A kérelem benyújtására határidő nincs. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 08.00 órától 18.00 óráig, Kedd: nincs 

ügyfélfogadás, Szerda: 08.00 órától 16.00 óráig, 

Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától 

12.00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A jogi segítségnyújtó szolgálat a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

2007. évi II. törvény 42. § (1) bekezdése vagy 43. § (2) 

bekezdése alapján kiutasított személy véglegessé vált 

kiutasító határozat bíróság előtti megtámadásához 

szükséges jogi segítségnyújtás iránti kérelméről 

lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb a kérelem 

beérkezését követő munkanapon dönt. (Jst. 23. § (3) 

bekezdés) 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

A Jst. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 

ügyekben nincs helye fellebbezésnek. (Jst. 39. § (11) 

bekezdés) 

Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható 

végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen 

közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés) 

A perre Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 

megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a 

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

illetékes. (a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

- 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

A kérelemnyomtatvány tartalmi elemeit a jogi 

segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások 

iránti kérelem tartalmára és a támogatások 

igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

28/2017. (XII.27.) IM rendelet 2. melléklete tartalmazza, 

valamint letölthető a www.igazsagugyihivatal.gov.hu 

internetes oldalról. 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

Nem áll rendelkezésre ilyen. 
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elérése, időpontfoglalás: 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 

törvény 

2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 

3. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

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

4. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 

5. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

6. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 

7. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos 

úton nyújt. Minden esetben tartalmazza az eljárást 

lezáró döntés az ügyfelet megillető jogok és 

kötelezettségek összességét.  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség 

követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el. 

• A hatóság biztosítja az ügyfél, és az ügyfél 

képviselője számára, hogy jogaikat és 

kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

• Az ügyfél az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló 

kérelmét a döntés véglegessé válásáig 

visszavonhatja.  

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Nem ismerhető 

meg az olyan irat vagy az irat olyan része, 
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amelyből következtetés vonható le valamely 

védett adatra vagy olyan személyes adatra, 

amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, 

ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – 

megismerésének hiánya megakadályozná az 

iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. Az iratbetekintés 

során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre 

hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés 

tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat 

vagy az irat olyan része, amelyből következtetés 

vonható le valamely védett adatra vagy olyan 

személyes adatra, amely megismerésének 

törvényben meghatározott feltételei nem állnak 

fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a 

minősített adatot – megismerésének hiánya 

megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az 

e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 

 

 

 

59. Ügytípus megnevezése: Jogi segítségnyújtás – polgári és közigazgatási 

eljárásokban, valamint büntetőeljárásokban nyújtott 

támogatásokkal kapcsolatban pártfogó ügyvédi díj 

megállapítása  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi 

igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel a jogi segítségnyújtó 

szolgálatként eljáró járási hivatal jár el.  

(Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10. § (1a) bekezdés) 

A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével 
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és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi 

segítségnyújtás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás 

lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye 

szerinti járási hivatal is illetékes. (Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

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

12. § (1) bekezdés) 

Ha az Ákr. 16. § (1) bekezdés alapján nem állapítható 

meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása 

szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye (a 

továbbiakban együtt: lakóhely), illetve székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe (a továbbiakban együtt: 

székhely) szerint illetékes hatóság jár el. (Ákr. 16. § (2) 

bekezdés) 

A pártfogó ügyvéd kérelmére annak díját, pártfogó 

ügyvédi díjelőleget a támogatás engedélyezésének 

ügyében eljárt jogi segítségnyújtó szolgálat állapítja 

meg. (Jst. 62. § (1) bekezdés) 

Jászapáti Járási Hivatal illetékességi területe: 

Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászdózsa, 

Jászszentandrás, Jászivány. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A pernyertes pártfogó ügyvéd díjának 

megállapításához - Ha a pertárgy értéke nem 

állapítható meg, minden megkezdett tárgyalási 

órának, valamint az ügyvédnek az eljárást megelőző és 

a tárgyaláson kívül végzett tevékenységének igazolása. 

(A bíróság eljárásban megállapítható ügyvédi 

költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § 

(3) bekezdés) 

Fentiek igazolása szükséges abban az esetben is, ha a 

pártfogó ügyvéd a meghatározható pertárgyértékű 

perben a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi 

költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § 

(3) bekezdése szerint kéri a munkadíja megállapítását. 

(A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok, és a kirendelt 

védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 

27.) IM rendelet 3. § (5) bekezdés) 

Szintén szükséges a fenti igazolások csatolása, ha egy 

ügyfél képviseletében több pártfogó ügyvéd járt el. (A 

pártfogó ügyvéd, az ügygondnok, és a kirendelt védő 

részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) 

IM rendelet 3. § (6) bekezdés) 

Tekintettel arra, hogy a bíróság eljárásban 

megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. 

(VIII.22.) IM rendelet 3. § (6) bekezdése szerint a 

pártfogó ügyvédi díj mérsékelhető, ezért a fenti 

igazolások csatolása a fel nem sorolt esetekben is 
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célszerű. 

Amennyiben a pártfogó ügyvéd a költségeinek 

megtérítését nem átalány formában kéri, úgy 

készkiadásait (a postai, távbeszélő, utazási, parkolási, 

szállás-, leírási, másolási és egyéb indokolt és 

szükséges költségeket) is igazolnia kell. (A pártfogó 

ügyvéd, az ügygondnok, és a kirendelt védő részére 

megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM 

rendelet 2. §) 

Alapvető eljárási szabályok: 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az alapvető eljárási szabályokat  

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 

(a továbbiakban: Jst.), 

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások 

engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 

eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.) 

Kormányrendelet, 

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok, és a kirendelt védő 

részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) 

IM rendelet,  

a bíróság eljárásban megállapítható ügyvédi 

költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet, 

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, 

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, 

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet, 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.), 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), 

valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény tartalmazza. 

Az e törvény szerinti eljárás kezdeményezése iránti 

kérelem előterjesztése illeték- és díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár; az eljárásban felmerült 

tolmácsolási és fordítási költségek viselésére azonban 

köteles a fél, kivéve …” (Jst. 39. § (9) bekezdés)  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A kérelmet személyesen az ügyintézőnél az 5130 

Jászapáti, Juhász Máté utca 2-4. szám alatt hivatali 

munkaidőben vagy írásban postán a Hivatal címére 

megküldve lehet előterjeszteni. 

Jászapáti Járási Hivatal címe: 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.  

Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 



306  

  

megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 

elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány 

esetében, amely minősített adatot tartalmaz. (E-

ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés) 

 (az elektronikus benyújtásra Jst. nem tartalmaz 

rendelkezést – kivéve kiutasított külföldi esetén a 

Hivatal és a jogi segítő között) 

A pártfogó ügyvéd a díjának megállapítása iránti 

kérelmét a per jogerős befejezését követő 6 hónapon 

belül terjesztheti elő; ezt követően pedig akkor, ha 

igazolja, hogy a pártfogó ügyvédi díj viselését 

megállapító jogerős bírósági határozatot 6 hónapon 

belül vette kézhez. Ha a perben a fél képviseletét több 

pártfogó ügyvéd látta el, a korábban eljárt pártfogó 

ügyvéd a jogi segítségnyújtó szolgálat felhívására 

díjának megállapítására irányuló kérelmét a felhívás 

kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő 

határidővel köteles előterjeszteni. (Jst. 62. § (5) 

bekezdés) 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 08.00 órától 18.00 óráig, Kedd: nincs 

ügyfélfogadás, Szerda: 08.00 órától 16.00 óráig, 

Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától 

12.00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal 

esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban nyolc nap, 

teljes eljárásban hatvan nap. (Ákr. 50. § (2) bekezdés) 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

A Jst. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 

ügyekben nincs helye fellebbezésnek. (Jst. 39. § (11) 

bekezdés) 

Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható 

végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen 

közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés) 

A perre Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 

megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a 

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

illetékes. (a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont) 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

- 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

- 
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Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

 

Nem áll rendelkezésre ilyen. 

 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 

törvény 

2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól 

szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 

3. A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok, és a kirendelt 

védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 

27.) IM rendelet 

5. A bíróság eljárásban megállapítható ügyvédi 

költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 

6. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény 

7. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

8. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

9. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 

10. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 

11. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos 

úton nyújt. Minden esetben tartalmazza az eljárást 

lezáró döntés az ügyfelet megillető jogok és 

kötelezettségek összességét.  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség 

követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el. 

• A hatóság biztosítja az ügyfél, és az ügyfél 

képviselője számára, hogy jogaikat és 

kötelezettségeiket megismerhessék, és 
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előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

• Az ügyfél az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló 

kérelmét a döntés véglegessé válásáig 

visszavonhatja.  

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Nem ismerhető 

meg az olyan irat vagy az irat olyan része, 

amelyből következtetés vonható le valamely 

védett adatra vagy olyan személyes adatra, 

amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, 

ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – 

megismerésének hiánya megakadályozná az 

iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. Az iratbetekintés 

során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre 

hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés 

tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat 

vagy az irat olyan része, amelyből következtetés 

vonható le valamely védett adatra vagy olyan 

személyes adatra, amely megismerésének 

törvényben meghatározott feltételei nem állnak 

fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a 

minősített adatot – megismerésének hiánya 

megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az 

e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles 

jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 
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Hatósági Osztályok feladatköre ügyleírások 

 

 

1. Ügytípus 

megnevezése: Időskorúak járadéka  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Kérelem formanyomtatványon benyújtva. 

 

A kérelmező és a vele együtt lakó házastársa, élettársa 

jövedelemigazolása (havi rendszerességgel járó jövedelem esetén 

a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló 

igazolás, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve 

vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó 

jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 

megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelemről szóló 

igazolás).  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás költség- és illetékmentes.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. Az ügyintéző 

ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e az előírt tartalmi 

követelményeknek, illetve a szükséges mellékleteket csatolták-e. 

Az ellátás megállapítása esetén a járadékot a tárgyhónapot követő 

hó 5-ig kell folyósítani. Az ellátás a kérelem benyújtásának 

napjától jár. Ha az ellátás nem teljes hónapra jár, az ellátás 

összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási 

napok számának a szorzata.  

  

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtott 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. Fellebbezni 

csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből 

közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során 

nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

Az ügyfél jogosultság feltételeit érintő lényeges tény vagy 

körülmény változását annak bekövetkezését követő 15 napon 

belül, bejelenteni köteles. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
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felvett ellátást a mindenkori jegybanki alapkamattal megemelt 

összegben vissza kell fizetni. 

Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek 

érvényességét az öregségi nyugdíj legkisebb összegének változása 

esetén a változástól számított 3 hónapon belül felül kell vizsgálni. 

A Járási Hivatal az időskorúak járadékára való jogosultság 

feltételeinek fennállását kétévente legalább egyszer felülvizsgálja, 

és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek 

továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő 

összegben tovább folyósítja.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve 

személyesen a járási hivatalnál, a kormányablakban, a települési 

ügysegédnél.  

  

Az aktív korúak ellátására való jogosultságnak a nyugdíjkorhatár 

betöltésére tekintettel történő megszüntetése esetén – az aktív 

korú ellátásra való jogosultságot megszüntető határozat 

végelegessé válását követően haladéktalanul – a járási hivatal 

hivatalból eljárást indít időskorúak járadéka megállapítása iránt.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Sommás eljárásban hozott döntés esetén 8 nap. 

Teljes eljárásban hozott döntés esetén 60 nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztály 

5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37. 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel 

nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.  

  

A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt  

  

A) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és 

vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított 

egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 85%-át.  

B) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 

évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-

át.  

C) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 135%-át.  

  

Az időskorúak járadékának havi összege:  
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a) ha a jogosult nem rendelkezik jövedelemmel:  

  

az A) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 85%-a (2018-ban 24.955,- Ft),  

  

a B) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 100%-a (2018-ban 39.355,- 

Ft), a C) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 135%-a (2018-ban 39.630,- 

Ft),  

 

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti 

összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ha 

a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére 

akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell 

megállapítani.  

  

Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást 

meg kell szüntetni, ha a személy:  

• előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg 

szabadságvesztés büntetését tölti,  

• 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik,  

• a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve, tartózkodási 

joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával 

felhagyott.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról,  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

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

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól,  

• 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 
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hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a  

• legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  
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Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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2. Ügytípus 

megnevezése: Közgyógyellátás  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

kérelem (formanyomtatványon benyújtva),  

  

Alanyi jogcímű közgyógyellátás igénylése esetén az alanyi 

jogosultság fennállását igazoló irat, vagy ha ilyen irat nincs, 

annak a szervnek a megnevezése és címe, amely az ellátást 

folyósítja, továbbá a folyósítás száma.  

 

Normatív jogcímű közgyógyellátás igénylése esetén a kérelmező 

jövedelméről szóló igazolás, valamint a kérelmező azon közeli 

hozzátartozóinak jövedelemigazolása, akik a kérelmezővel egy 

háztartásban élnek (jövedelemigazolás: havi rendszerességgel 

járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 

nettó jövedelméről szóló igazolás, nem havi rendszerességgel 

szerzett, illetve vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből 

származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó 

jövedelemről szóló igazolás).  

  

A havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi 

igazolás zárt borítékban (kivétel: nem szükséges a háziorvosi 

igazolás benyújtása alanyi jogcímű közgyógyellátás igénylése 

esetén, ha a kérelmező nem tart igényt egyéni gyógyszerkeret 

megállapítására).  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A járási hivatal 

a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem 

megfelel-e a tartalmi követelményeknek, illetve a szükséges 

mellékleteket csatolták-e. Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan 

nyújtotta be, az eljáró hatóság hiánypótlásra hívja fel.  

  

Amennyiben a szülő a gyermeke részére igényel 

közgyógyellátást, akkor a kérelemnyomtatvány 1. pontjában a 

gyermek adatait kell megadni (ilyenkor a gyermek minősül 

kérelmezőnek), de a kérelem utolsó oldalán a szülő – mint 

törvényes képviselő – aláírását kell szerepeltetni.  

  

A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a 

jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap. 

A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, 
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annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható. 

Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt legalább 15 

nappal korábban befejeződik, az új jogosultság kezdő 

időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell 

megállapítani.  

  

A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a havi 

rendszeres gyógyító ellátási szükségletről (kivétel: ha a kérelmező 

alanyi közgyógyellátás igénylése esetén egyéni gyógyszerkeret 

megállapítására nem tart igényt, valamint a normatív 

közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén, ha a 

kérelmező rendelkezik 18 hónapnál nem régebben kiadott 

szakhatósági állásfoglalással és nem kéri a jogosultságának vagy a 

gyógyszerkeretének a szakkérdés ismételt vizsgálata alapján 

történő megállapítását.)  

  

A járási hivatal szakkérdésként megvizsgálja az igazolásban 

feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet 

szakmai megalapozottságát és a rendszeres gyógyító ellátások 

havi költségét.  

  

A járási hivatal a kérelem elbírálását követően döntését 

határozatba foglalja. Amennyiben a járási hivatal megállapítja a 

közgyógyellátásra való jogosultságot, a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási Főosztálya kiállítja a közgyógyellátási 

igazolványt, és – ha az ügyfél nem a személyes vagy 

meghatalmazott útján történő átvételt választotta – postai úton 

megküldi az ügyfél részére. Az alanyi közgyógyellátásra való 

jogosultságot két évre, a normatív közgyógyellátásra való 

jogosultságot egy évre állapítják meg.  

Az egyéni gyógyszerkeret havi legmagasabb összegét, valamint 

az eseti keret éves összegét az éves központi költségvetésről szóló 

törvény határozza meg. Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 67. § a) pontjában 

foglaltak alapján az egyéni gyógyszerkeret havi legmagasabb 

összege 2018. évben 12.000,- Ft, ugyanezen jogszabályhely b) 

pontjában foglaltak alapján az eseti gyógyszer keret éves összege 

2018. évben 6.000,- Ft/év.  

  

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtott 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.  Fellebbezni 

csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből 
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közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során 

nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

  

Ha az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a 

gyógykezelését szolgáló terápiában, illetve az egyéni 

gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek 

térítési díjában olyan változás következik be, amelynek 

következtében havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret 

megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest 

legalább 1000 forinttal megváltozik, az ellátásban részesülő 

személy kérelmére lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret év 

közbeni felülvizsgálatára. A felülvizsgálati kérelemhez csatolni 

kell a gyógyító ellátásokról a háziorvosi igazolást zárt borítékban, 

és a zárt borítékon kívül a háziorvos nyilatkozatát arról, hogy a 

havi gyógyszerköltség változásának összege eléri az 1.000 Ft-ot.  

A zárt borítékú háziorvosi igazolást az orvosi nyilatkozat 

becsatolása esetén a járási hivatal szakkérdésként megvizsgálja, és 

a háziorvos igazolása alapján megállapítja a megváltozott havi 

gyógyszerköltséget, amely az újabb „egyéni gyógyszerkeret” 

megállapításához szükséges. A felülvizsgálat során az egyéni 

gyógyszerkeret újbóli megállapítására abban az esetben kerül sor, 

ha a gyógyszerköltség havi változásának összege az 1.000 Ft-ot 

eléri.  

  

A felülvizsgálat során megállapított magasabb egyéni 

gyógyszerkeret a határozat meghozatalát követő 15. naptól jár. A 

felülvizsgálat során megállapított alacsonyabb egyéni 

gyógyszerkeret a határozat meghozatalát követő 30. naptól jár. Ha 

a felülvizsgálat eredményeképpen a jogosultság megszüntetésére 

kerül sor, annak időpontja a határozat meghozatalát követő 30. 

nap.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve 

személyesen a járási hivatalnál, a kormányablakban, a települési 

ügysegédnél.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Sommás eljárásban hozott döntés esetén 8 nap. 

Teljes eljárásban hozott döntés esetén 60 nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

 



317  

  

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

A közgyógyellátás természetben nyújtott szociális ellátás, a 

szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota 

megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak 

csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.  

  

A közgyógyellátási igazolvány a társadalombiztosítás által 

támogatott alábbi ellátások igénybevételéhez biztosít 

hozzájárulást:  

  

a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető egyes, a biztonságos és 

gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 

jogszabályban meghatározott gyógyszerek – ideértve a 

különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is,- 

gyógyszerkerete erejéig  

  

b) egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 

gyógyászati segédeszközellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 

jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök, 

ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint 

azok javítása és kölcsönzése, továbbá  

  

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati 

ellátások (pl. gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelés)  

  

[az a)-c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: gyógyító 

ellátás]  

A gyógyszerkeret két részből tevődik össze:  

a) a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló 

éves egyéni gyógyszerkeretből és  

b) az év közben bármikor jelentkező akut 

megbetegedésekből eredő gyógyszerszükséglet 

támogatását szolgáló eseti keretből.  

  

Alanyi jogcímen közgyógyellátásra jogosult a jövedelmi 

helyzettől és a havi rendszeres gyógyszerkiadástól függetlenül:  

1) az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett 

kiskorú;  

2) az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott 

személy;  

3) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti 

gondozott;  

4) a központi szociális segélyben részesülő;  

5) a rokkantsági járadékos;  

6) aki rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi állapota a 

rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem 

haladja meg a 30%-os mértéket;  
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7) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

(továbbiakban: Mmtv) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) 

alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának 

alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. 

december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági – vagy 

baleseti rokkantsági – nyugdíjra volt jogosult;  

8) az Mmtv. 31.§-ának alkalmazásával aki öregségi nyugdíjban 

részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú 

rokkantsági – vagy baleseti rokkantsági – nyugdíjra volt 

jogosult;  

9) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való 

jogosultságának megállapítását megelőző napon a 6) vagy 7) 

alpont hatálya alá tartozott,  

10) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, illetve aki 

után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi 

pótlékban részesül.  

Normatív jogcímen a kérelmező akkor jogosult 

közgyógyellátásra, amennyiben a havi rendszeres gyógyító ellátás 

költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

10%-át meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 105%-át, egyedül élő esetén a 155%-át. Az öregségi 

nyugdíj legkisebb összege 2018-ban 28.500,- Ft.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról,  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

• Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

évi C. törvény  

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

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  
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• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  
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• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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3. Ügytípus 

megnevezése: Ápolási díj  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igénylő súlyosan 

fogyatékos, 18 éven aluli tartós beteg ápolt személy esetében:  

  

• kérelem formanyomtatványon benyújtva,  

• a háziorvos igazolása és szakvéleménye arról, hogy az ápolt 

súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, valamint hogy az 

ápolt állandó és tartós gondozásra szorul 

(formanyomtatványon),  

  

• az intézményvezető igazolása (formanyomtatványon), ha az 

ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai 

nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban 

részesül, vagy felsőoktatási intézmény hallgatója,  

  

• jövedelemigazolás, amennyiben kérelmező rendszeres 

pénzellátásban részesül (havi rendszerességgel járó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 

jövedelméről szóló igazolás, nem havi rendszerességgel 

szerzett, illetve vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből 

származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó 

jövedelemről szóló igazolás).  

  

Kiemelt ápolást igénylő ápolt személy esetében:  

  

• kérelem formanyomtatványon benyújtva,  

• az intézményvezető igazolása (formanyomtatványon, ha az 

ápolt személy köznevelési intézmény tanulója, óvodai 

nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban 

részesül, vagy felsőoktatási intézmény hallgatója),  

• a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki 

Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya 

(továbbiakban: rehabilitációs hatóság) érvényes és hatályos 

állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az 

ápolt személy komplex minősítésének eredményéről, vagy a 18 

év alatti ápolt személy esetében kiemelt ápolási díjra való 

jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri 

rendelet szerinti szakorvosi igazolást,  

• jövedelemigazolás, amennyiben kérelmező rendszeres 

pénzellátásban részesül (havi rendszerességgel járó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 
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jövedelméről szóló igazolás, nem havi rendszerességgel 

szerzett, illetve vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből 

származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó 

jövedelemről szóló igazolás).  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelynek 

tartalmaznia kell az ápoló részéről a jogosultsági feltételekről való 

nyilatkozatot, valamint az ápolt személy nyilatkozatát, amely 

szerint egyetért azzal, hogy az otthoni ápolását, gondozását az 

ápolási díjat kérelmező hozzátartozója végezze. Fokozott ápolási 

díj kérelem esetén az ápolt személy hozzájárulását a fokozott 

ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálat elvégzéséhez. 

A kérelemhez mellékelni kell a szükséges dokumentumokat, 

igazolásokat.  

  

Ha az ápolási díj megállapítását a fokozott ápolást igénylő 

súlyosan fogyatékos személy gondozására tekintettel kérik, a 

fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról 

szóló szakvélemény elkészítésére szakértőt kell kirendelni. 

Szakértőként legalább középfokú iskolai végzettséggel és 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, az egészségügyi 

ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézményi ellátáshoz kapcsolódóan legalább öt év szakmai 

tapasztalattal rendelkező személy rendelhető ki. A szakértő az 

ápolás helyszínén történő vizsgálat időpontjáról az ápolást végző 

személyt a vizsgálat lefolytatását legalább három munkanappal 

megelőzően értesíti. A szakértő szakvéleményét az ápolás 

helyszínén végzett szakértői vizsgálat megállapításaira, valamint 

az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó hivatalos 

iratra (kórházi zárójelentés stb.) alapozva készíti el, és 

formanyomtatványon küldi meg a járási hivatalnak.  

  

Ha az igénylő a formanyomtatványon megjelöli, hogy az ápolási 

díj megállapítását arra tekintettel  kéri, hogy az ápolt személy 

kiemelt ápolást igényel, mert egészségkárosodása jelentős, és 

önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, de nem rendelkezik a 

rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos állásfoglalásával, 

határozatával vagy hatósági bizonyítványával az ápolt személy 

komplex minősítésének eredményéről, akkor a rehabilitációs 

hatóságtól kérheti az ápolt személy komplex minősítésének 

elvégzését, azzal, hogy ha az ápolt személy a komplex minősítés 

megkezdését megelőzően a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 

betöltötte, a komplex minősítése keretében a rehabilitálhatóság 

vizsgálatát nem kell elvégezni.  
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A kiemelt ápolási díj megállapítása iránti eljárás során a kiemelt 

ápolási díjra való jogosultság azért nem állapítható meg, mert 

nem került sor a komplex minősítés eredményéről kiállított 

hatósági bizonyítvány benyújtására, a rendelkezésre álló adatok 

alapján kell megállapítani az ellátásra való jogosultságot.  

Ha az előző bekezdés szerinti eljárásban a kérelem benyújtásakor 

az ügyfél a komplex minősítés elvégzésére és annak 

eredményéről hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás 

megindítását igazolta, a komplex minősítés eredményéről 

kiállított hatósági bizonyítvány benyújtását követően a hatóság az 

előző bekezdés alapján hozott nem jogszabálysértő döntését a 

jogerőre emelkedést követő egy éven belül módosíthatja vagy 

visszavonhatja, és a komplex minősítés eredményéről kiállított 

hatósági bizonyítványban foglaltak alapján állapítja meg az 

ápolási díjra való jogosultságot.  

  

Az ápolási díj iránti kérelem benyújtására szolgáló 

formanyomtatványon az ápolási díj megállapítása egyidejűleg 

több jogcímen is kérhető. Ha az igénylő a kiemelt ápolási díj 

mellett egyidejűleg az alapösszegű vagy a fokozott ápolási díj 

megállapítása iránt is kérelmet nyújt be, először a kiemelt ápolási 

díjra való jogosultság feltételeit kell vizsgálni.  

  

Az ápolási díjat megállapítása esetén a tárgyhónapot követő hó 5-

éig kell folyósítani. A díj a kérelem benyújtásának napjától jár. Ha 

az ellátás nem teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi 

összege harmincad részének és az ellátási napok számának a 

szorzata.  

  

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtott 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.  Fellebbezni 

csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből 

közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során 

nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

  

Az ügyfél jogosultság feltételeit érintő lényeges tény vagy 

körülmény változását annak bekövetkezését követő 15 napon 

belül, bejelenteni köteles. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ellátást a mindenkori jegybanki alapkamattal megemelt 
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összegben vissza kell fizetni. 

Az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását felül kell 

vizsgálni, ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, az 

ápolási díj alapösszege változik, illetve kétévente egyszer.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve 

személyesen a járási hivatalnál, kormányablakban, a települési 

ügysegédnél.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Sommás eljárásban hozott döntés esetén 8 nap. 

Teljes eljárásban hozott döntés esetén 60 nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni 

ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi 

hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és 

tartós gondozásra szoruló  

a) súlyosan fogyatékos, vagy  

b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását 

végzi.  

  

Ápolási díjat nagykorú hozzátartozó igényelhet. Hozzátartozónak 

minősül: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli 

rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és 

a testvér házastársa. Közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, 

az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő és a 

testvér.  

  

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha  

  

A) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-

gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy 

bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, 

gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi 

elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, 

illetőleg felsőoktatási intézmény  

  nappali tagozatos hallgatója, kivéve, ha  

• a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező 

tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy  

• az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 

igénybevételének illetőleg a felsőoktatási intézmény 

látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 



325  

  

órát nem haladja meg, vagy  

• az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási 

intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó 

szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző 

személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,  

  

B) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege 

meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve  

• azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának 

időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó 

biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása 

esetén – folyósítanak,  

• azt az esetet, ha az ápolási díjban részesülő személy  

  

a) saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban,  

b) korhatár előtti ellátásban,  

c) szolgálati járandóságban,  

d) táncművészeti életjáradékban,  

e) átmeneti bányászjáradékban,  

f) rokkantsági ellátásban, vagy  

g) a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyéb  

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § 

(1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs 

ellátásban részesül, továbbá az ellátásra való jogosultság 

keletkezését megelőző napon a 41 § (1) bekezdés a) pontja 

szerinti vagy a kiemelt ápolási díjra volt jogosult, és az a) 

pont szerinti ellátásra való jogosultság kezdő napját 

megelőző húsz éven belül a 41 §. (1) bekezdés szerinti vagy a 

kiemelt ápolási díjra való jogosultsága legalább tíz évig 

fennállt.  

  

C) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatos tanulója, hallgatója,  

D) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő 

munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.  

  

Meg kell szüntetni az ápolási díjra való jogosultságot, ha  

• az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi 

szükségessé,  

• az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,  

• az ápolt személy meghal,  

• az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga 

megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával 

felhagyott,  

• az A) – D) pontokban megjelölt jogosultságot kizáró 

körülmény következik be,  

• azt az ápolást végző személy kérte,  
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• az ápolást végző személy az ápolási díjra való jogosultság 

feltételeinek felülvizsgálatára irányuló, 2 évente lefolytatott 

eljárást akadályozza.  

  

 A járási hivatal – kérelemre – kiemelt ápolási díjra való 

jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki  

  

• a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

(a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) 

alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt 

hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, amely szerint 

az ápolt személy egészségkárosodása jelentős és önellátásra 

nem vagy csak segítséggel képes, vagy  

  

• olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki 

után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri 

rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy 

fogyatékosságra tekintettel folyósítják és akinek 

vonatkozásában fennáll a kiemelt ápolási szükséglet. A 

kiemelt ápolási szükséglet abban az esetben áll fenn, ha az 

ápolt személy önállóan nem képes illemhelyet használni, 

valamint lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem 

– közlekedni, továbbá a következő három tevékenység közül 

legalább kettő elvégzésére önállóan nem képes: étkezés, 

tisztálkodás, öltözködés.  

  

A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 

személy gondozását, ápolását végző, de a kiemelt ápolási díjra 

való jogosultság feltételeinek meg nem felelő személy kérelmére 

emelt összegű ápolási díjat állapít meg. Emelt összegű ápolási díj 

abban az esetben állapítható meg, ha az ápolt személy fokozott 

ápolást igénylő személy. Fokozott ápolást igénylő az a személy, 

aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes  

  

a) étkezni, vagy  

b) tisztálkodni, vagy  

c) öltözködni, vagy  

d) illemhelyet használni, vagy  

e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – 

közlekedni,  

  

feltéve, hogy esetében az a)–e) pontokban foglaltak közül legalább 

három egyidejűleg fennáll. A járási hivatal a fokozott ápolási 

igény fennállásáról a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
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feltételeknek megfelelő szakértő szakvéleménye alapján dönt. A 

szakvéleményben meg kell jelölni annak hatályát, amely nem 

haladhatja meg a tíz évet.  

  

Az ápolási díj havi összege:  

  

• Kiemelt ápolási díj esetén a költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 180%-a (2018-ban bruttó 58.680.- Ft, 

nettó 52.812,- Ft).  

• Emelt összegű ápolási díj esetén a költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 150%-a (2018-ban bruttó 48.900.- Ft, 

nettó 44.010,- Ft).  

• Súlyosan fogyatékos személy esetén a költségvetési 

törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a (2018-ban 

bruttó 32.600.- Ft. nettó 29.340,- Ft).  

• 18 év alatti, tartósan beteg személy esetén a költségvetési 

törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a (2018-ban 

bruttó 32.600.- Ft. nettó 29.340,- Ft).  

  

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál 

hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.  

  

A más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az 

ápolási díj havi összege az ápolási díj bruttó összegének és a 

jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó 

összegének a különbözete.  

  

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, 

Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás után 2018-ban 10% 

nyugdíjjárulék vagy - magánnyugdíjpénztári tagság esetén - 

tagdíj fizetésére kötelezett. Az ápoló az ápolási tevékenység 

végzése alatt egészségügyi szolgáltatásra jogosult.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról,  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

• Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

évi C. törvény  

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

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól,  

• 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet a kiemelt ápolási díjra való 
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jogosultságot megalapozó körülményekről,  

• 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról,  

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 
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formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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4. Ügytípus 

megnevezése: Aktív korúak ellátása  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

• kérelem formanyomtatványon benyújtva,  

 

• vagyonnyilatkozat formanyomtatványon benyújtva,  

 

• állástalan kérelmező esetén a foglalkoztatási szerv által 

kiállított hatósági bizonyítvány az álláskeresőként 

nyilvántartott napok számáról, és a kérelmező álláskeresési 

ellátásra való jogosultságáról, vagy a rehabilitációs 

hatósággal történő együttműködés időtartamáról,  

  

• egészségkárosodott kérelmező esetén a rehabilitációs 

szakértői szervnek, vagy jogelődjének a munkaképesség-

csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot 

minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos határozatát, 

szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, igazolást 

vakok személyi járadékáról, amennyiben a kérelmező és a 

vele közös háztartásban élő személy fogyatékossági 

támogatásban részesül, az arról szóló igazolást  

  

• jövedelemigazolás a kérelmezővel közös háztartásban élő 

személy rendszeres pénzellátásáról (havi rendszerességgel 

járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 

nettó jövedelméről szóló igazolás, nem havi rendszerességgel 

szerzett, illetve vállalkozásból vagy őstermelői 

tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap 

alatt szerzett nettó jövedelemről szóló igazolás),  

  

• a közös háztartásban élő gyermekekre vonatkozóan, ha a 

tankötelezett korhatárt betöltötték, a tanulói, hallgatói 

jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint a tartósan 

beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos állapotot igazoló iratot.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A kérelmet formanyomtatványon, teljes körűen kitöltve a 

szükséges mellékletekkel ellátva kell benyújtani.  

  

Az aktív korúak ellátását a megállapítása esetén a tárgyhónapot 

követő hó 5-ig kell folyósítani. Az ellátás a kérelem benyújtásának 
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napjától jár. Ha az ellátás nem teljes hónapra jár, az ellátás összege 

az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok 

számának a szorzata.  

 

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtott 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.  Fellebbezni 

csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül 

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs 

kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A döntést helybenhagyja, 

megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

 

Az ügyfél jogosultság feltételeit érintő lényeges tény vagy 

körülmény változását annak bekövetkezését követő 15 napon 

belül, bejelenteni köteles. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ellátást a mindenkori jegybanki alapkamattal megemelt 

összegben vissza kell fizetni. Más rendszeres pénzellátásra való 

jogosultság, illetve közfoglalkoztatás vagy keresőtevékenység 

időtartama alatt igénybe vett ellátást rosszhiszeműség hiányában 

is vissza kell fizetni.  

  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság 

feltételeinek fennállását évente legalább egyszer, az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való 

jogosultság feltételeinek fennállását kétévente legalább egyszer az 

összegszerűség szempontjából pedig az öregségi 

nyugdíjminimum változásakor, a változást követő három 

hónapon belül a járási hivatal felülvizsgálja.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve 

személyesen a járási hivatalnál, kormányablakban, a települési 

ügysegédnél. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

60 nap 

Amennyiben az ügyfél kéri az ellátás megszüntetését, 24 óra. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 
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Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

A járási hivatal – kérelemre – aktív korúak ellátására való 

jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki  

  

• aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki 

legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, 

vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os 

mértéket, aki vakok személyi járadékában, illetve 

fogyatékossági támogatásban részesül 

(egészségkárosodott személy) vagy   

• 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a 

családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más 

személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, 

vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási - és a 

gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító 

intézményben illetve nyári napközis otthonban, óvodában 

vagy iskolai napközben nem tudják biztosítani, vagy   

• akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési 

járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási 

időtartama lejárt, vagy  

• akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását 

keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát 

megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet 

követően álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, 

vagy  

• aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását 

megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel 

legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy  

• akinek esetében az ápolási díj, a Cst. szerinti 

gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális 

járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, 

az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági 

nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott 

munka-képességű személyek ellátása, az ideiglenes 

özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi 

nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt 

szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását 

megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a 

rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig 

együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának 

megélhetése más módon nem biztosított, és kereső 

tevékenységet nem folytat.  

  

Az aktív korúak ellátása tekintetében nem minősül kereső 

tevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult 

közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt 

vagy háztartási munkát végez.  
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Nem biztosított a megélhetése a ellátást igénylő személynek 

abban az esetben, ha a családnak az egy fogyasztási egységre 

jutó havi jövedelme nem halad-ja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 90%-át (jelenleg a 25.650,- Ft-

ot) és vagyona nincs.  

  

Vagyonnak minősül:  

az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, 

továbbá szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem 

vett összeg - amelynek külön-külön számított forgalmi értéke 

illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének harmincszorosát (jelenleg a 855.000 Ft-ot) vagy 

együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (jelenleg a 2.280.000 Ft-

ot) meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az 

ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a 

vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, 

továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 

gépjármű.  

  

Az aktív korúak ellátására a kérelem benyújtásától, az 

álláskeresési ellátás kimerítésétől számított 30 napon belül 

benyújtott kérelem esetén az álláskeresési ellátás kimerítését 

követő naptól jogosult.  

  

Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság 

annak a személynek:  

  

• aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve 

szabadságvesztés büntetését tölti,  

• az Szmtv. alapján tartózkodási joga megszűnt vagy 

tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,  

• gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő 

ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,  

• gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek féléves 

korának betöltéséig,  

• az Flt. szerinti álláskeresési ellátásban részesül,  

• katonai szolgálatot teljesít,  

• köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy  

• képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.  

• megváltozott munkaképességű személyek ellátásában 

részesül,  

• az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő 

megélhetési támogatásban részesül.  

  

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát 



334  

  

annak a személynek:  

• akire vonatkozóan az ellátást nem állapítható meg  

• aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek 

vagy az annak keretében megállapított pénzbeli ellátás 

összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza,  

• aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 121. 

napjától,  

• akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való 

jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes 

munkavégzés tényét két éven belül ismételten véglegessé 

vált döntéssel megállapította, vagy  

• akinek a 36. § (2) bekezdése alapján a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra való jogosultságát meg kell 

szüntetni,  

• aki a jogosultságának megszüntetését kéri,  

• aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, a 

nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával, 

• akinek részére az aktív korúak ellátása keretében nyújtott 

ellátás folyósítása egy évet meghaladó időtartamban 

egybefüggően szünetel, az egy év leteltét követő nappal. 

Szünetel a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege, ha a 

jogosult:  

• keresőtevékenységet – ide nem értve az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített 

munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási 

munkát - végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának 

első 120 napjában,  

• közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való 

részvétel időtartama alatt, vagy  

• olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást 

elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési 

támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a 

felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a 

keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt.  

A szünetelésre okot adó körülmény bekövetkeztéről, valamint a 

szünetelésre okot adó körülmény megszűnéséről az aktív korúak 

ellátására jogosult személy 8 napon belül értesíti az ellátást 

megállapító szervet.  

  

Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére a járási 

hivatal foglalkoztatást helyettesítő támogatást vagy 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást folyósít.  

  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatást havi összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, jelenleg 22.800,- 

Ft.  

  

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi 
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összege:  

• a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja 

havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg 

a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb 

összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének (e § alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 

90%-át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot 

állapítottak meg, az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a 

nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi 

jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási 

egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának szorzatával,  

• ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

összege a (4) bekezdésben foglalt számítás szerint a havi ezer 

forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű 

ellátást kell megállapítani.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról,  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

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

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól,  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 
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leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  
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• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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5. Ügytípus 

megnevezése: Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot is tartalmazó kérelem 

(formanyomtatványon kitöltve),  

igazolás a kérelmező jövedelméről, valamint a kérelmező azon 

közeli hozzátartozóinak jövedelemigazolása, akik a kérelmezővel 

egy családban élnek. Jövedelemigazolás alatt a havi 

rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást, a nem havi 

rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból vagy őstermelői 

tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap 

alatt szerzett nettó jövedelemről szóló igazolást kell érteni  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás költség- és illetékmentes.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul. A kérelemhez csatolni 

kell a szükséges mellékleteket.  

  

Amennyiben a kérelmező szociális rászorultsága megállapítható, 

az eljáró hatóság hatósági bizonyítványt állít ki.  

  

Döntését a kérelem elutasítása esetén határozatba foglalja, mely 

határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a járási 

hivatalnál benyújtott 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. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs 

kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A döntést helybenhagyja, 

megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve 

személyesen a járási hivatalnál, kormányablakban, a települési 

ügysegédnél.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 
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Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

8 nap 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele 

céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,  

• akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át 

(2018-ban 34.200 Ft),  

• aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át (2018-ban 42.750 Ft) nem haladja 

meg, és családjának vagyona nincs. 2018-ban az öregségi 

nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft.  

  

Vagyon az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni 

értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, 

illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a harmincszorosát (2018-ban 855.000 Ft-ot), vagy 

együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2018-ban 2.280.000 Ft-

ot) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az 

ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a 

vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, 

továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 

gépjármű. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell továbbá saját és 

közeli hozzátartozójának pénzforgalmi számlájáról és annak 

egyenlegéről.  

  

A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági 

bizonyítványt állít ki, amelynek hatályossága a kérelem 

benyújtásától számított 1 év.  

  

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása 

iránti ismételt kérelem a korábbi jogosultságot igazoló hatósági 

bizonyítvány érvényességi idejének lejártát megelőző 30 napon 

belül is benyújtható. Ebben az esetben a járási hivatal az új 

jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól 

állapítja meg.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 
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Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról,  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

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

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól,  

 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 
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szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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6. Ügytípus 

megnevezése: Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást 

engedélyező hatóság engedélyével folytatható.  

  

A kérelemben meg kell jelölni:  

• a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely, illetve 

telephelyek címét, használata jogcímét,  

• az adott telephely tekintetében az ott folytatni kívánt 

temetkezési szolgáltatási,  

• illetve az azzal összefüggő hűtésre, illetőleg a halottszállító 

jármű tárolására vonatkozó tevékenységet és a temetkezési 

szolgáltató szakképesítéssel rendelkező személyek nevét és 

azt, hogy tevékenységüket milyen jogviszonyban látják el.  

  

A kérelemhez csatolni kell:  

• a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelyek 

tulajdonjogát igazoló három hónapnál nem régebbi tulajdoni 

lapot,  

• más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati 

jogosultságot igazoló dokumentumot, továbbá a tulajdonos 

nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a 

gyakorolni kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul,  

• a vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló 

dokumentumokat,  

• temetkezési szolgáltatói szakképesítés igazolását (azonosító: 

OKJ 51 853 01 0000 00 00),  

• a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben 

összeférhetetlenség nem áll fenn,  

• hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen 

előéletű, valamint nem áll a temetkezési szolgáltatási 

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt,  

• az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolására 

szolgáló iratot.  

  

Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését 

végzik, a kérelemben meg kell jelölni:  

• a szociális helyiségek biztosításának módját,  

• a környezetre gyakorolt hatást, így különösen a talajra, a 

felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatást, zaj-, 

bűzártalmat, tűz- és robbanásveszélyt,  

• a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, 

egészségre vagy  
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• környezetre veszélyes anyag megnevezését, gyűjtésének, 

kezelésének módját  

• az ivóvízellátás, a szennyvízgyűjtés módját és a szennyvíz-

elhelyezést is.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az igazgatási szolgáltatási díj 15000 Ft. 

A járási hivatal határozata elleni fellebbezés díja 20000 Ft. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A kérelmet írásban kell benyújtani. Az eljáró hatóság ellenőrzi, 

hogy a kérelem megfelel-e az előírt tartalmi követelményeknek, 

illetve a szükséges mellékleteket csatolták-e.  

 

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.  

  

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

Az engedély kiadása iránti eljárásban az elsőfokú határozat elleni 

fellebbezés díja 20 000 forint. A fellebbezést indokolni kell. A 

fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az 

ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. Fellebbezni 

csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül 

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs 

kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést helybenhagyja, 

megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

 

 A járási hivatal a döntése előtt köteles meggyőződni arról, hogy 

a) a helyi építési szabályzatban meghatározottak alapján a 

kérelemben feltüntetett ingatlanon az elhunyt hűtése, illetve az 

elhunyt temetésre való előkészítése végezhető-e; 

b) a telephely a korm. rendelet 48. § (2) bekezdése alapján, - mely 

szerint: olyan telephelyen, amely fekvőbeteg-ellátást nyújtó 

egészségügyi intézmény, szanatórium, szociális ellátó intézmény, 

lakó- és szállásépület, üdülő, oktatási, nevelési és kulturális 

intézmény, vendéglátóhely, vendéglátóüzlet bármely bejáratától 

számított 200 méteres távolságon belül található, az elhunyt 

hűtését, illetve az elhunyt temetésre való előkészítését nem lehet 

végezni - az elhunyt temetésre való előkészítésére, hűtésére 

megfelel-e. 

A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló, a fizetési 

számlára postai úton történő készpénz-befizetési megbízást 

igazoló szelvényrész vagy az átutalási bizonylat másolati 

példánya. 
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Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány 

másolata, gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi 

cégkivonat és aláírási címpéldány másolata. 

Meghatalmazás, ha az ügyfél nem személyesen jár el. 

Az egészségügyi intézménnyel vagy mentésre feljogosított 

szervezettel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a 

halottak kezelésében, kiadásában érintett alkalmazott vagy vele 

közös háztartásban élő hozzátartozója nem lehet temetkezési 

szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági 

társaság vezető tisztségviselője, alkalmazottja, vagy – a 

nyilvánosan működő részvénytársaságot kivéve – tagja. 

(Összeférhetetlenség) 

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást 

engedélyező hatóság engedélyével folytatható. 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési 

szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi, 

a) aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási 

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt, 

b) aki rendelkezik a törvény szerinti megfelelő pénzügyi 

teljesítőképességgel, 

c) aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, 

valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak 

megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, a 

környezetben élők egészségét és a környezetet nem 

veszélyeztető telephellyel, 

d) akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és 

e) aki saját maga, gazdálkodó szervezet esetében, akinek 

vezető tisztségviselője rendelkezik a kormány 

rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel és 

megfelel az abban meghatározott feltételeknek. 

f) aki vagy gazdálkodó szervezet esetében, amelynek vezető 

tisztségviselője nem szerepel a temetkezési szolgáltatásokat 

engedélyező hatóság azon nyilvántartásában, amely a 

következő személyeket tartalmazza: 

- akinek a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság a 

temetkezési szolgáltatási engedélyét azért vonta vissza, mert 

nem rendelkezett a törvény szerinti megfelelő pénzügyi 

teljesítőképességgel, 

- aki olyan gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, 

amelynek a temetkezési szolgáltatási engedélyét a vezetése 

alatt a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság azért 

vonta vissza, mert nem rendelkezett a törvény szerinti 

megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel. 

A pénzügyi teljesítőképesség akkor megfelelő, ha az egyéni cég, 

a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó 

a) adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan 
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eleget tett, 

b) igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben 

meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan 

rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást 

igénybevevők olyan kártérítési igényének közvetlen 

kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással 

okozott. 

Ha a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó a 11. pont a) 

pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, és nem szerepel 

a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a temetkezési 

szolgáltatásokat engedélyező hatóság – a pénzügyi 

teljesítőképesség igazolása céljából – megkeresi a 11. pont a) 

pontjában szereplő adatokról nyilvántartást vezető hatóságot. A 

megkeresett hatóság az adatszolgáltatása körében arról ad 

tájékoztatást, hogy az alapítónak van-e meg nem fizetett, lejárt 

köztartozása. 

A vagyoni biztosíték 

a) a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és 

elkülönítetten kezelt pénzbeli betét; 

b) ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy 

felelősségbiztosítás. 

A vagyoni biztosíték mértéke a temetkezési szolgáltatás 

megkezdésekor 500 000 forint. 

 

Szakmai képesítési feltételek: A temetkezési szolgáltatás 

végzéséhez temetkezési szolgáltató szakképesítés szükséges.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton vagy 

személyesen a járási hivatalnál, kormányablakban. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint teljes eljárásban 60 

nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes körűen vagy 

önállóan is végezhetők. A temetkezési szolgáltatási tevékenység 

meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, 

illetve személyi feltételek szerint gyakorolható.  

  

Temetkezési szolgáltatási tevékenység:  

  

• a temetésfelvétel,  
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• az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre 

való - az egészség-ügyi szolgáltató halottkezelési 

feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény 

területén kívül végzett – előkészítése,  

• a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,  

• a ravatalozás,  

• sírhelynyitás és visszahantolás,  

• a sírba helyezés,  

• a halott szállítás,  

• a hamvasztás és az urnakiadás,  

• az urnaelhelyezés,  

• a hamvak szórása,  

• az exhumálás,  

• az újratemetés.  

  

 Temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési 

szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi  

  

• aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási 

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt,  

• aki rendelkezik megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel, ami 

akkor megfelelő,  

• ha az egyéni cég, a gazdasági társaság vagy az egyéni 

vállalkozó adó- vám- és járulékfizetési kötelezettségének 

igazoltan eleget tett, és vállalja, hogy a kormányrendeletben 

meghatározott mértékű és vállalja, hogy vagyoni 

biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a 

temetési szolgáltatást igénybe vevők olyan kártérítési 

igényének közvetlen kielégítésére használ-hat fel, amelyet a 

szolgáltatással okozott,  

• aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint 

a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a 

tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők 

egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel,  

• akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,  

• aki saját maga, vagy legalább egy, a temetkezési 

szolgáltatási tevékenységben személyesen közreműködő 

alkalmazottja rendelkezik a kormányrendeletben 

meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott 

meghatározott feltételeknek,  

• a telephelyen külön helyiséget biztosít az ügyfelek 

fogadására, ha telephelyen temetésfelvétel is történik, és ha a 

temetésfelvételi tevékenységhez kellékbemutató is társul, a 

bemutató céljára is.  

  

Az egészségügyi intézménnyel vagy mentésre feljogosított 

szervezettel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban 
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vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a 

halottak kezelésében, kiadásában érintett alkalmazott vagy vele 

közös háztartásban élő hozzátartozója nem lehet temetkezési 

szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági 

társaság vezető tisztségviselője, alkalmazottja, vagy – a 

nyilvánosan működő részvénytársaságot kivéve – tagja.  

  

A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az 

engedéllyel rendelkező szolgáltatókról nyilvántartást vezet.  

 

Ügymenet: 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység a kormányrendeletben 

meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, 

illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. 

A járási hivatal a kérelem hiányosságai tekintetében hiánypótlást 

rendel el, vagy megkeresi a nyilvántartó hatóságokat. 

A járási hivatal köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési 

szabályzatban meghatározottak szerint végezhető-e a kérelemben 

feltüntetett ingatlanon az elhunyt hűtése, illetve az elhunyt 

temetésre való előkészítése, továbbá a telephely az elhunyt 

temetésre való előkészítésére, hűtésére megfelel-e. 

A benyújtott kérelem alapján helyszíni szemle elrendelésével, 

majd jegyzőkönyv felvételével győződik meg a hatóság a 

feltételek teljesüléséről. 

A jogszabályi előírások teljesítése alapján az engedély kiállításra 

kerül. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

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

•  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,  

• 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról,  

• 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a temetkezési szolgáltatási 

engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 
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hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  
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Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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7. Ügytípus 

megnevezése: 
Üzletszerűen végzett társasház-kezelői és ingatlankezelői 

tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Magánszemély esetében:  

  

A) Bejelentés az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői 

tevékenységről.  

  

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  

• a szolgáltató nevét,  

• a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,  

• a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,  

• az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és 

folytatására való jogosultságot szabályozó külön 

jogszabályban meghatározott adatokat,  

• a szolgáltatást nyújtó szakképesítését tanúsító 

bizonyítványának (oklevelének) számát, a kiállító intézmény 

megjelölését, a kiadás helyét és időpontját,  

• a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét 

(amennyiben a munkáltató gazdálkodó szervezet, a 

szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett 

egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja 

alapján jogosult),  

• a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) 

megjelölését, a hatósággal való kapcsolattartás módját.  

  

B) A bejelentésben a jogszabályban előírt feltételek meglétét az 

alábbi okiratokkal kell igazolni:  

• a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata,  

• a szolgáltató természetes személy munkáltatója vagy 

foglalkoztatója pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 

napnál nem régebben kiállított igazolás,  

• harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely 

szerint a szolgáltatást nyújtó a társasház-kezelői, 

ingatlankezelői tevékenységével összefüggően keletkezett 

fizetési kötelezettségeit teljesítette (együttes adóigazolás a 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal megyei adóigazgatóságtól, 

amennyiben szolgáltató a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban nem szerepel, valamint az illetékes 

önkormányzati adóhatóság igazolása)  

• az eljárási illeték megfizetésének igazolása,  

• egyéni vállalkozó munkáltató esetén – ha a 

szolgáltatásnyújtásra személyesen közreműködő tagja vagy 

alkalmazottja által jogosult – az egyéni vállalkozók hatósági 

nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata,  
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• ha a munkáltató egyéb gazdálkodó szervezet – ha a 

szolgáltatásnyújtásra egy személyesen közreműködő tagja 

vagy alkalmazottja által jogosult – a gazdálkodó szervezet 90 

napnál nem régebbi cégkivonata  

  

 Gazdálkodó szervezet esetében:  

  

A) Bejelentés az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői 

tevékenységről.  

B) A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:  

• a szolgáltató nevét,  

• a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,  

• a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,  

• az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és 

folytatására való jogosultságot szabályozó külön 

jogszabályban meghatározott adatokat.   

• a szolgáltatást nyújtó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó 

esetén a hatósági nyilvántartásba vétel számát,  

• a szolgáltatást nyújtó tevékenységi körét,  

• a képviseletre jogosult személy, - egyéni vállalkozó esetén a 

saját nevét - lakóhelyét,  

• a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, 

alkalmazottja vagy foglalkoztatottja neve, nyilvántartásba 

vételi száma,  

• a hatósággal való kapcsolattartás módját,  

• a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) 

megjelölését.  

  

C) A szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnek a 

bejelentésében a jogszabályban előírt feltételek meglétét az 

alábbi okiratokkal kell igazolnia:  

• harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely 

szerint a szolgáltatást  

• nyújtó a társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenységével 

összefüggően keletkezett fizetési kötelezettségeit teljesítette 

(együttes adóigazolás a Nemzeti Adó-és Vámhivatal megyei 

adóigazgatóságtól, amennyiben szolgáltató a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, 

valamint az illetékes önkormányzati adóhatóság igazolása)  

• gazdálkodó szervezet esetében 90 napnál nem régebbi 

cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók 

hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles 

másolata,  az eljárási illeték megfizetésének igazolása.  

 

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékköteles. A 3.000 forint összegű illetéket készpénz 

átutalási megbízáson kell megfizetni a Magyar Államkincstár 

javára.  
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Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az ingatlankezelői 

tevékenységet be kell jelenteni a járási hivatalnak, aki a bejelentés 

megérkezésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi 

a jogszabályban előírt feltételek megléte esetén.  

  

A szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt 

adatokban bekövetkezett változását haladéktalanul köteles 

bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.  

  

A szolgáltatást nyújtónál a tevékenység folytatásához szükséges 

adatokban bekövetkezett változást a hatóság évente legalább egy 

alkalommal ellenőrzi.  

  

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha  

  

• ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet 

hatálya alatt áll,  

• a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a 

nyilvántartásból való törlését kéri,  

• a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság 

felszámolási eljárást rendelt el, vagy  

• a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a 

hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 

nyilvántartásából.  

A hatóság a szolgáltatási tevékenység végzését megtiltja annak a 

gazdálkodó szervezetnek, amelynek személyesen közreműködő 

tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység 

folytatásának feltételeivel már nem rendelkezik.  

  

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől 

számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység 

végzését annak, aki:  

• a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező 

változását legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a 

hatóság felhívására sem tesz eleget,  

• a hatóság számára olyan valótlan tartalmú bejelentést tett, 

melynek érdemi befolyása volt a bejelentés elbírálására, 

illetve a szolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének az 

ellenőrzésére,  a hatósági ellenőrzést akadályozza,  

  

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtandó 5.000,-Ft összegű 

illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.  

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új 

tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala 
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előtt tudomása volt. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során 

nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton vagy 

személyesen a járási hivatalnál.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

A nyilvántartásba-vétel ügyintézési határideje a bejelentés 

megérkezését követő naptól számított 15 nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen 

végzett ingatlankezelői tevékenységet (a továbbiakban: 

szolgáltatási tevékenység) az folytathat:  

• aki rendelkezik társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői 

szakmai képesítéssel,  

• aki a szolgáltatási tevékenységével összefüggésben nem áll a 

tevékenységtől gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet 

hatálya alatt,   

• aki köztartozásmentes adózó, valamint  

• a bejelentéshez szükséges feltételeket teljesítette.  

  

Szolgáltatási tevékenységet az a köztartozásmentes gazdálkodó 

szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen 

közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, 

ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy 

foglalkoztatottja – rendelkezik a bejelentéshez szükséges 

feltételekkel.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

• 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról  

• 2016. évi CXL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
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jogszabályok 

jegyzéke: 

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  

• 1990. XCIII. törvény az illetékekről  

• 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-

felügyeleti hatóságok kijelöléséről  

• 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentés köteles 

szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés 

elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás 

felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről  

• 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet a társasházkezelő, az 

ingatlankezelő, valamint az ingatlanvagyon – értékelő és – 

közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő 

végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes 

szabályiról  

• 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az 

ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 

ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 

nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 
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• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 
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bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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8. Ügytípus 

megnevezése: Cirkuszi menazséria működésének engedélyezése  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Az állandó menazséria működési engedélye iránti kérelemnek 

tartalmaznia kell:  

• az állandó menazséria fenntartójának nevét, lakcímét, 

gazdálkodó szervezet esetén székhelyét, képviselője nevét, 

lakcímét, - ennek hiányában - tartózkodási helyét;  

• az állatokért felelős személy(ek) nevét, lakcímét, - ennek 

hiányában - tartózkodási helyét;  

• a telephely adatait, így különösen a terület nagyságát, 

befogadóképességét, létesítményei leírását, közüzemi 

ellátottságát;  

• az állat-egészségügyi ellátásról szóló írásos megállapodást 

vagy szerződést, illetve annak másolatát.  

  

A kérelemhez mellékelni kell:  

• a tartandó egyedek állatfajok szerinti bontásban megadott 

listáját, az egyedek egyedi jelölésének módját, az állatok 

egészségügyi ellátásához szükséges feltételek leírását, 

valamint az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények 

méretének, felszerelésének adatait;  

• a külön jogszabály alapján kiadott, az állatok tartásához 

szükséges engedélyek, bizonylatok másolatát;  

• az Állatvédelmi törvény rendelkezései, a tartásra vonatkozó 

külön jogszabályok és a tartásra tervezett fajok egyedei 

természetes viselkedésének, bioritmusának, biológiai 

szükségleteinek figyelembevételével elkészített állattartási 

tervet, melynek tartalmaznia kell:  

• a takarmányozási program alapelveit,  

• a kötelező védőoltásokat, a megelőző és gyógyító állatorvosi 

ellátás, azaz az állat-egészségügyi követelmények 

biztosításának folyamatát,  

• a karantén idejét és módját, a beteg állatok elkülönítésének 

előírásait,  

• az állatok szökése megakadályozásának biztosítékait,  

• a külső és belső parazitákkal történő fertőződés 

megelőzésének és kezelésének módjait,  

• a kártevők elleni védekezés módjait,  

• a szaporulat kezelésére, a védett vagy veszélyes egyedek 

tartására vonatkozó előírásokat,  

• az állatok gondozásával és betanításával kapcsolatos részletes 

előírásokat,  

• a takarmányok és az alom tárolásának és felhasználásának 

szabályait,  
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• az elhullott állat, a keletkezett állati hulladék, trágya, alom 

tárolásának, kezelésének és ártalmatlanításának módját,  

• az állatok tartási helyére, valamint az előző pontban felsorolt 

tároló-  

• helyekre vonatkozó takarítás, tisztítás és fertőtlenítés 

eszközeit, anyagait és módját;  

• veszélyes állat kiszabadulására, az állatok szükség szerinti 

mentésére vonatkozó Intézkedési tervet, melynek fajonként 

ki kell térnie az állatok befogására, fékentartására, illetve 

rögzítésük lehetséges módjaira;  

• az állandó menazséria megszűnésének esetére szóló 

Felszámolási tervet, benne az állatok további elhelyezésére 

vonatkozó elképzeléseket;  

• az állatok szállításának módját, eszközeit, az ideiglenes 

telephelyeken használt, az állatok biztonságos elhelyezésére 

szolgáló létesítményeket leíró Utaztatási tervet;  

• a szállító jármű állatszállításra való alkalmasságát igazoló 

hatósági bizonyítvány másolatát;  

• a szállítói engedély másolatát.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékköteles. A 3.000 forint összegű illetéket készpénz 

átutalási megbízáson kell megfizetni.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Állandó menazséria működtetésének engedélyezése, felügyelete:  

  

A Kormány az állandó menazséria működését engedélyező 

kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatás felügyeletét ellátó 

hatóságként az állandó menazséria helye szerint illetékes járási 

hivatalt jelöli ki.  

Cirkuszi menazséria létesítéséhez és fenntartásához a járási 

hivatal engedélye szükséges. A hatóság az engedély 

megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.  

Állandó menazséria működtetésére vonatkozó engedély akkor 

adható ki, ha a járási hivatal helyszíni szemle keretében 

megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabályokban valamint a 

fenntartó által az engedély iránti kérelemhez csatolt tervekben 

előírtak gyakorlati feltételei biztosítottak. Az eljárásban 

résztvevő szakhatóságok (élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóság, környezetvédelmi és 

természetvédelmi felügyelőség) állásfoglalásukat a helyszíni 

szemle keretében vagy a helyszíni szemlét követő tizenöt 

napon belül adják meg.  

  

Nem adható meg a működési engedély, illetve a járási hivatal 

köteles a működési engedélyt azonnali hatállyal bevonni azon 

egyed vonatkozásában, amely tartása során az állat kíméletére, 

ellátására, tartására vonatkozó előírásokat oly mértékben 

szegték meg, hogy ezzel a kérdéses egyed súlyos károsodását 
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okozták. Ha az előírásokat több egyed vonatkozásában 

súlyosan vagy ismétlődően szegték meg, és ezzel a kérdéses 

egyedek károsodását okozták, akkor a járási hivatal a 

működési engedélyt azonnali hatállyal bevonja.  

Az állatállomány faj és nem szerinti létszámáról, a 

szaporulatról, az új beszerzésekről, az elhullásról, az 

eladásokról, valamint azok okairól a fenntartónak 

nyilvántartást kell vezetnie. A fenntartó a nyilvántartás 

másolatát minden év január 31-ig köteles megküldeni a járási 

hivatalnak, aki annak másolatát február 15-ig megküldi az 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében 

eljáró megyei kormányhivatalnak, valamint a területi 

természetvédelmi hatóságnak. A nyilvántartást a 

vidékfejlesztési miniszter által az 1. számú melléklet szerinti 

adattartalommal rendszeresített és a miniszter által vezetett 

minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell 

vezetni.  

A járási hivatal és a megyei kormányhivatal az állandó 

menazséria működését legalább 4 évenként kötelesek 

ellenőrizni. A járási hivatal a hatósági ellenőrzés eredményétől 

függően az állandó menazséria működési engedélyét 

bevonhatja, illetőleg a működési engedély bevonását nem 

indokoló hiányosságok esetén – legfeljebb harmincnapos – 

határidő tűzésével a fenntartót a hiányosságok pótlására 

kötelezheti. Bejelentésre, illetve más hatóság megkeresése 

esetén a járási hivatal köteles a menazséria működését soron 

kívül ellenőrizni.  

A működési engedélyt, valamint a működési engedély 

bevonásáról szóló határozatot a járási hivatal a 

természetvédelmi oltalom alatt álló, illetőleg nemzetközi 

természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok 

esetében a területi természetvédelmi hatósággal megyei 

kormányhivatallal is közli, amely a menazséria fenntartója, 

illetve az állatok tulajdonosának költségére, az állatoknak – 

azok sorsának végső rendezéséig – állatkertbe vagy más 

megfelelő helyre történő szállítását és ottani gondozását 

rendelheti el, vagy más megfelelő intézkedést hozhat.  

  

Amennyiben a menazséria bizonyos egyedek vonatkozásában 

nem teljesíti az előírt tartási feltételeket, a járási hivatal a kérdéses 

egyedek tartását nem engedélyezi, illetve - a működési engedély 

kiadása után - megtiltja.  

A járási hivatal a veszélyes vagy védett, illetőleg nemzetközi 

természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok 

egyedeinek tartását megtilthatja, ha az állandó menazséria  

  

• a biztonsági feltételeket nem teljesíti,  

• az állatok tartása során az állat kíméletére, ellátására, 
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tartására vonatkozó előírásokat megszegi, vagy az egyedek 

károsodását okozza, fennmaradásukat veszélyezteti.  

  

A járási hivatal a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet.  

  

Ideiglenes menazséria működtetésének engedélyezése, 

felügyelete:  

  

Ideiglenes menazsériát csak az a fenntartó működtethet, aki 

rendelkezik a járási hivatal által kiadott működési engedéllyel 

és érvényesített ideiglenes menazséria úti naplóval.  

A fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás 

előtt, a kérelem megérkezését követő naptól számított tizenöt 

napon belül a járási hivatal kiadja az ideiglenes menazséria úti 

naplót, melyet a hatósági állatorvosnak az induláskor 

érvényesítenie kell. Amennyiben a fenntartó több ideiglenes 

menazsériát kíván működtetni, valamennyihez igényelni kell 

az ideiglenes menazséria úti naplót.  

Az ideiglenes menazséria úti napló egy évig hatályos. A 

tárgyévre szóló ideiglenes menazséria úti naplót a fenntartó a 

következő év január 31-ig köteles leadni a járási hivatalnak.  

A járási hivatal a leadott ideiglenes menazséria úti naplókat 

minden év február 15-ig – nyilvántartás céljából – továbbítja az 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében, 

valamint természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei 

kormányhivatalnak.  

  

A járási hivatal és az állategészségügyi, természetvédelmi 

feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal feladatkörükben 

jogosultak ellenőrizni az e rendeletben foglaltak teljesülését. A 

járási hivatal – az ellenőrzés eredményétől függően vagy az 

állategészségügyi, természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei 

kormányhivatal megkeresése alapján – hiányosságok észlelése 

esetén a fenntartót határidő tűzésével azok pótlására szólíthatja 

fel, vagy az úti naplót bevonhatja. Az úti napló bevonása esetén a 

járási hivatal egyidejűleg elrendeli az állatoknak az állandó 

menazsériába történő visszaszállítását.  

  

Külföldről érkező cirkuszi menazséria esetén - amennyiben az 

adott naptári évben 6 hónapnál rövidebb ideig tartózkodik 

Magyarország területén - az ország területén lévő első ideiglenes 

telephely szerint illetékes járási hivatal adja ki az ideiglenes 

menazséria úti naplót. A külföldi cirkuszi menazséria fenntartója 

köteles az ország területén található utolsó ideiglenes telephely 

illetékes járási hivatalának az ideiglenes menazséria úti naplót 

leadni.  

  

Cirkuszi menazséria Magyarország területén az adott naptári 
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évben 6 hónapnál hosszabb ideig csak állandó menazséria 

működési engedély birtokában működhet.  

A Kormány a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése 

tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az 

ideiglenes telephely szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki.  

  

Az állandó és az ideiglenes menazsériára vonatkozó további 

eljárási szabályok:  

  

• Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet 

értesíteni kell a szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez 

vagy folytatásához szükséges engedélyezési eljárás 

megindításáról.  

• Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró 

hatóság hiánypótlásra hívja fel.  

A járási hivatal határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 

napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatalhoz címzett, de a járási hivatalnál benyújtott, 

5.000,-Ft összegű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új 

tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala 

előtt tudomása volt. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során 

nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton vagy 

személyesen a járási hivatalnál, kormányablakban. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint teljes eljárásban 60 

nap. 

Az ideiglenes menazséria úti naplót 15 napon belül adja ki a 

járási hivatal.  

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

Az állandó menazséria létesítésének és fenntartásának az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. § (1) 

bekezdése szerinti engedélyezését az állandó menazséria helye 
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vonatkozó 

tájékoztatás: 

szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatala végzi a kérelmező természetes 

személy, vagy gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelmére, a 

törvényben és a 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglalt 

feltételek teljesülése esetén. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

• 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

•  2016. évi CXL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról 

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  

• 222/2007. (VIII.29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria 

létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint 

fenntartásának részletes szabályairól  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  
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• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 
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• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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9. Ügytípus 

megnevezése: Nádaratás, nádas égetésének engedélyezése  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Az engedély iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni.  

Kérelem tartalmi elemei: 

 a kérelmező nevét és címét, 

 az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi 

számmal megadott helyét, 

 az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének 

időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), 

 az irányított égetés indokát, 

 az égetéssel érintett terület nagyságát, 

 az égetés folyamatának pontos leírását, 

 az égetést végző személyek nevét, címét, 

 az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, 

mobiltelefonszámát, 

 a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett 

intézkedéseket és 

 a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének 

megakadályozására készenlétben tartott eszközök 

felsorolását. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékköteles. Az 5.000 forint összegű illetéket készpénz 

átutalási megbízáson kell megfizetni.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A járási hivatal a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy 

a kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek, illetve a 

szükséges mellékleteket csatolták-e.  

  

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a járási hivatal 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.  

  

A tényállás tisztázása érdekében a járási hivatal helyszíni szemlét 

tarthat.  

  

Ezt követően a járási hivatal elbírálja a kérelmet, majd döntését 

határozatba foglalja.  

  

A járási hivatal határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 

napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtható 10.000,- Ft összegű 

illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre 

hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt 

tudomása volt. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 
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vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs 

kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést helybenhagyja, 

megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton vagy 

személyesen járási hivatalnál, kormányablakban. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint teljes eljárásban 60 

nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kormányhivatal 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az állam tulajdonában álló természetes vizek medrében, valamint 

a csatlakozó szárazulatokon található nádas területeken, a 

vízminőség védelmét is szolgáló nádgazdálkodási feladatok 

ellátásáról a meder fenntartója gondoskodik. Azokon a vizeken, 

amelyek nem az állam tulajdonában állnak a nádgazdálkodásról a 

vizek, illetve a meder tulajdonosa köteles gondoskodni.  

  

A nádaratás csak vegetációs időn kívül és csak úgy végezhető, 

hogy a nádas termőképessége és állománya ne károsodjon. 

Természetvédelmi okból, a természetvédelmi hatóság kijelölése 

szerint, megfelelő nagyságú – 1–3 éves (avas) – nádasokat kell 

hagyni, amelyek csak vágásforgó-szerűen arathatók.  

  

A nádas égetése csak kivételesen, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi és egyéb jogszabályok előírásaira figyelemmel, 

illetve a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel 

végezhető.  

Az engedélyezési eljárásra természeti, illetve védett természeti 

terület kivételével a járási hivatal rendelkezik hatáskörrel.  

  

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, 

tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi 

ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri 

égetése tilos. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a 

tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő 

területen a lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék 

irányított égetését végezheti. A kérelmet legkésőbb az égetés 
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tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az 

engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. A tűzvédelmi hatóság a 

kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül 

bírálja el.  

 

Ügymenet 

1. A kérelem vizsgálata. 

2. A kérelemmel érintett terület helyszíni szemléje, szükség 

szerint hiánypótlás 

3. A tényállás tisztázása és döntés. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó 

feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet 

• az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 

BM rendelet,  

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.  

• a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az 

ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. 

(II. 13.) Korm. rendelet  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 
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jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 
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jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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10. Ügytípus 

megnevezése: Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos eljárás  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Az eljárás kérelemre (postai úton vagy a bejelentő lakcíme szerint 

illetékes járási hivatalnál személyesen tett bejelentésről készült 

jegyzőkönyv) vagy valamely társhatóság jelzése alapján indul 

meg. 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos bejelentést a Járási 

Hivatal közérdekű bejelentésként vizsgálja, a panaszokról és a 

közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

rendelkezései szerint.  

Abban az esetben, ha a bejelentés alaposnak bizonyul, az eljárást a 

Járási Hivatal hivatalból indítja meg.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A kérelemre induló eljárás illetékköteles. 

3.000,- Ft illeték érintett ingatlanonként 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A tényállás tisztázása érdekében a járási hivatal helyszíni szemlét 

tarthat.  

A járási környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt 

megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység 

megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel 

egyidejűleg, ha jogszabály másként nem rendelkezik - 

levegőtisztaságvédelmi bírságot szab ki.  

  

A járási környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása során  

• a mulasztás körülményeit,  

• a kötelezettségszegés súlyosságát, és  

• a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését veszi 

figyelembe.  

  

 A járási környezetvédelmi hatóság  

  

• a bűzzel járó tevékenység elérhető legjobb technikától eltérő 

üzemeltetése esetén,  

• az előírt bűzcsökkentő műszaki követelmények be nem tartása 

esetén, vagy  

• ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének 

megelőzése műszakilag nem biztosítható a bűzterhelő 

tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.  

  

A járási hivatal döntését határozatba foglalja.  

  

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 
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belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtható 15.000,- Ft összegű 

illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.  

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új 

tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala 

előtt tudomása volt. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során 

nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító bejelentés benyújtható postai úton vagy 

személyesen a járási hivatalnál, illetve a települési ügysegédek 

útján.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint teljes eljárásban 60 

nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi 

követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő 

levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való 

terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz.  

  

Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában hulladék nyílt téri, 

vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban 

foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a 

háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem 

minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő 

égetése kivételével tilos.  

  

Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár 

kivételével – bármilyen okból kigyullad.  

  

Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában lábon álló 

növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben 

keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.  

  

A járási környezetvédelmi hatóság jár el első fokon:  
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• a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, 

háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,  

• az összesen 140 kWth-nál kisebb névleges bemenő 

hőteljesítményű, nem az a)  

• pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés 

forrásával,  

• az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi 

szükségleteinek kielégítésére,  

• otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz 

használt berendezés forrásával,  

• a nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység okozta 

bűzterheléssel, és  

• a nem gazdálkodó szervezet által működtetett diffúz 

légszennyező forrással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi 

hatósági ügyekben.  

 

Ügymenet: 

1. A kérelmező megfelelő adattartalommal kérelmet nyújt be a 

járási hivatalhoz. 

2. A járási hivatal a TAKARNET-rendszer segítségével tisztázza, 

hogy kik az ingatlan tulajdonosai 

3. A tulajdonosok lakcímét a személyi adat– és 

lakcímnyilvántartásból kéri le a járási hivatal. 

4. Az ingatlan tulajdonosait a járási hivatal értesíti az eljárás 

megindításáról és szemlét rendel el. 

5. A szemle során tapasztaltak, valamint a nyilatkozatok alapján 

döntést hoz. (eljárását megszünteti, kötelez, bírságol) 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet  

• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény  

• a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet,  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  
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Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  
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• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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11. Ügytípus 

megnevezése: Kötelezés víziközmű-rendszerre történő bekötésre  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Ha az ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszerhez való 

csatlakozási kötelezettségét a jogszabályban meghatározott 

határidőben nem teljesíti, a víziközmű-szolgáltató kérelmére a 

tulajdonost a járási hivatal kötelezi az ingatlan beköttetésére. A 

víziközmű-szolgáltató a járási hivatalnál előterjesztett kérelmében  

  

a) közli az érintett ingatlan helyrajzi számát és címét,   

b) ismerteti a kötelezési feltételek fennállását,   

c) rögzíti a kötelezettség elmaradásának tényét és   

d) javaslatot tesz a bekötés legkisebb költséggel együtt járó 

műszaki megvalósítási módjára és a kötelezés teljesítésének 

határidejére.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A járási hivatal eljárása igazgatási szolgáltatási díjfizetési 

kötelezettséget nem von maga után. 

A járási hivatal határozata elleni fellebbezés illetéke 5000 Ft. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A járási hivatal a víziközmű-szolgáltató előterjesztett kérelmét 

elutasíthatja, ha az eset összes körülményére tekintettel a 

tulajdonostól nem várható el, hogy a kötelezésnek eleget tegyen. 

E körben a járási hivatal mérlegeli, hogy  

  

• az ingatlan használata víziközmű-szolgáltatás hiányában 

biztosított-e,  

  

• víziközmű-szolgáltatás hiányában fennáll-e a felszíni és felszín 

alatti vizek állapotának, valamint a földtani közegnek a 

közvetlen veszélyeztetése, vagy  

  

• a kérelem előterjesztése időpontjában van-e az ellátásért 

felelősnek vagy a víziközmű-szolgáltatónak jogszabályban 

vagy szerződésben előírt teljesítetlen kötelezettsége 

víziközmű-rendszerhez történő csatlakozási arány 

vonatkozásában.  

  

A feltárt tényállás összes körülményére tekintettel a járási hivatal 

kötelezés kibocsátása vagy kérelem elutasítása helyett az ingatlan 

tulajdonosával hatósági szerződésben is megállapodhat a bekötés 

megvalósításáról.  

Az eljárás megindításáról a járási hivatal az ismert ügyfelet az első 

eljárási cselekmény elvégzésétől számított 8 napon belül értesíti.  

A tényállás tisztázása érdekében a járási hivatal helyszíni szemlét 

tarthat. A járási hivatal döntését határozatban foglalja.  
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A járási hivatal határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 

napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtható 5000 Ft összegű 

illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

 A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan 

új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés 

meghozatala előtt tudomása volt. Fellebbezni csak a 

megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből 

közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során 

nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton vagy 

személyesen a járási hivatalnál.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint teljes eljárásban 60 

nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet 

másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-

rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, 

ha az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves 

ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás 

biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez 

ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok 

műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet, és  

  

az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy 

fennmaradási engedélyt adott, továbbá a használatbavételt 

tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló 

eljárás folyamatban van.  

  

Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos  

  

a) az ivóvíz-törzshálózatra történő bekötési kötelezettség alól, 

ha az ingatlan vízellátása a vízügyi hatóság által engedélyezett és 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 26. 
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pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízilétesítményből 

biztosított,  

  

b) a szennyvízelvető rendszerre történő bekötési kötelezettség 

alól, ha az ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetése, tisztítása és 

ártalommentes elhelyezése vagy hasznosítása a vízügyi hatóság 

által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 1. melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját 

célú vízilétesítménnyel biztosított vagy az ingatlanon keletkező 

szennyvíz tisztítása az építésügyi hatóság által engedélyezett 

egyedi szennyvízkezelő berendezéssel megoldott vagy az ezen 

engedélyek megszerzésére vonatkozó kérelmet a 

víziközműszolgáltató felszólítását megelőzően az ingatlan 

tulajdonosa vagy jogcímes használója előterjesztette.  

 

Ügymenet: 

1. A víziközmű-szolgáltató a járási hivatalhoz előterjesztett 

bejelentésében 

a) közli az érintett ingatlan helyrajzi számát és címét, 

b) ismerteti a kötelezésre vonatkozó feltételek fennállását, 

c) rögzíti az előírt kötelezettség elmaradásának tényét és 

d) javaslatot tesz a bekötés legkisebb költséggel együtt járó 

műszaki megvalósítási módjára és a kötelezés teljesítésének 

határidejére. 

 

2. A járási hivatal a TAKARNET-rendszer segítségével a 

fogyasztási helyek ismeretében tisztázza, hogy kik az ingatlan 

tulajdonosai. 

 

3. A tulajdonosok lakcímét a személyi adat– és 

lakcímnyilvántartásból lekéri a járási hivatal. 

 

4. Az ingatlan tulajdonosait a járási hivatal értesíti az eljárás 

megindításáról. 

 

5. Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos a bekötési 

kötelezettség alól, ha nyilatkozik a következőkről: 

a. az ivóvíz-törzshálózatra történő bekötési kötelezettség alól, 

ha az ingatlan vízellátása a vízügyi hatóság által 

engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjában 

meghatározott saját célú vízilétesítményből biztosított, 

b. a szennyvízelvető rendszerre történő bekötési kötelezettség 

alól, ha az ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetése, 

tisztítása és ártalommentes elhelyezése vagy hasznosítása a 

vízügyi hatóság által engedélyezett és a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont b) 

alpontjában meghatározott saját célú vízilétesítménnyel 
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biztosított vagy az ingatlanon keletkező szennyvíz tisztítása 

az építésügyi hatóság által engedélyezett egyedi 

szennyvízkezelő berendezéssel megoldott vagy az ezen 

engedélyek megszerzésére vonatkozó kérelmet a víziközmű-

szolgáltató felszólítását megelőzően az ingatlan tulajdonosa 

vagy jogcímes használója előterjesztette. 

 

6. Amennyiben a nyilatkozat nemleges, vagy az ügyfél nem 

nyilatkozik, a járási hivatal határidő tűzésével határozatban 

kötelezi az ingatlan tulajdonosát/tulajdonosait a bekötési 

kötelezettség teljesítésére. 

 

7. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa úgy nyilatkozik, hogy az 

ingatlan nem rendelkezik használatbavételi vagy fennmaradási 

engedéllyel, vagy az építésügyi hatóságnál a használatbavétel 

tudomásul vétele nem történt meg, és az eljárás sem indult meg, 

ez esetben a járási hivatal megkeresi az illetékes építésügyi 

hatóságot. 

 

8. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa úgy nyilatkozik, hogy az 

ingatlanról a víziközmű-hálózat műszakilag nem érhető el, a 

járási hivatal megkeresi a viziközmű-szolgáltatót. 

 

9. A járási hivatal a kötelezési eljárás lefolytatásnak mellőzése 

mellett dönt, ha az eset összes körülményére tekintettel a 

tulajdonostól nem várható el, hogy a kötelezésnek eleget tegyen. 

E körben a járási hivatal mérlegeli, hogy 

a) az ingatlan használata víziközmű-szolgáltatás hiányában 

biztosított-e, 

b) víziközmű-szolgáltatás hiányában fennáll-e a felszíni és 

felszín alatti vizek állapotának, valamint a földtani 

közegnek a közvetlen veszélyeztetése, vagy 

c) a bejelentés benyújtása időpontjában van-e az ellátásért 

felelősnek vagy a víziközmű-szolgáltatónak jogszabályban 

vagy szerződésben előírt teljesítetlen kötelezettsége 

víziközmű-rendszerhez történő csatlakozási arány 

vonatkozásában. 

 

10. Abban az esetben, ha a bekötésre kötelezett a határidő alatt 

bekötését nem igazolja a járási hivatalnál, a határidő leteltét 

követően a járási hivatal tájékoztatást kér a viziközmű-

szolgáltatótól arra vonatkozóan, hogy az ingatlan bekötése 

megtörtént-e. 

 

11. A feltárt tényállás összes körülményére tekintettel a járási 

hivatal kötelezés kibocsátása vagy a kötelezési eljárás 

lefolytatásának mellőzése helyett az ingatlan tulajdonosával 

hatósági szerződésben is megállapodhat a bekötés 
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megvalósításáról. 

 

12. Amennyiben a kötelezett a végleges döntésében foglalt 

kötelezésnek nem tesz eleget, a járási hivatal elrendeli a 

végrehajtást. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

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

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,  

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

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

• egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) 

Korm. rendelet.  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 
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válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 
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esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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12. Ügytípus 

megnevezése: 

Víziközmű-törzshálózatba történő bekötéssel kapcsolatban 

szomszédos ingatlanra vízelvezetési és szennyvízelvezetési 

szolgalom alapítása  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Kérelem, mely tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a 

nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére 

való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus 

levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.  

A kérelemhez mellékelni kell:  

• a 2011. évi CCIX. törvény 55/A. § (1) bekezdésben 

meghatározott szerződéses ajánlatot és annak a szolgáló telek 

tulajdonosa általi átvételét igazoló okiratot,  

• az ivóvíz-, illetve szennyvízvezeték elhelyezésével és 

üzemeltetésével összefüggő használati korlátozások 

tartalmát,  

• ha a vezetékjogot az ingatlan természetben vagy területi 

mértékben meghatározott részére kérik bejegyeztetni, akkor a 

szolgáló telek korlátozással érintett részét bemutató 

ingatlanügyi hatóság hatályos záradékával ellátott vázrajzot, 

és  

• a vezetékjog alapítását kérő nyilatkozatát arról, hogy a 

kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére 

áll.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékköteles. A 3.000 forint összegű illetéket készpénz 

átutalási megbízáson kell megfizetni. A fellebbezés illetéke 5.000 

Ft. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A járási hivatal a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy 

a kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek, illetve a 

szükséges mellékleteket csatolták-e.  

  

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a járási hivatal 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. A járási hivatal a döntés előtt 

helyszíni szemlét tart az érdekeltek, illetve a szolgáltató 

közreműködésével. A helyszíni szemle alkalmával a szolgáltató 

nyilatkozata szükséges arra vonatkozólag, hogy a víziközmű-

hálózatra történő rácsatlakozásra csak a szomszédos ingatlan 

igénybevételével oldható meg.  

  

Ezt követően elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba 

foglalja.  

A járási hivatal határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 

napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtható 5000 Ft összegű 

illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 



383  

  

 A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új 

tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala 

előtt tudomása volt. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs 

kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést helybenhagyja, 

megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

 

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton vagy 

személyesen a járási hivatalnál.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint teljes eljárásban 60 

nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését 

külön-külön bekötő vezetékekkel kell megvalósítani.  

  

Ha csak közös bekötéssel oldható meg a víziközmű-szolgáltatás, 

az igénybejelentő és a víziközmű-szolgáltató előzetesen 

megkötött szerződése szerint több szomszédos felhasználási hely 

ellátására közös bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető. 

Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai külön 

szerződésben a víziközmű közös használatából eredő jogokat és 

kötelezettségeket rögzítik.  

  

Az igénybejelentés mellékletét képező szerződés tartalmazza 

legalább a következőket: a víziközmű-szolgáltatás díjának – az 

esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás – megfizetésére 

kötelezett felhasználó megnevezését, valamint ha vízvezetési 

szolgalom alapítása szükséges, a szolgalom-alapítás iránti 

ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtásának a fővárosi és 

megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatalának az igazolását.  

  

Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban 

álló ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan 

tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok 
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megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – a szomszédos 

ingatlan igénybevételével is elvégezhető.  

A szerződésnek tartalmaznia kell a szolgáló telken lévő, az 

uralkodó telek ellátását biztosító házi ivóvíz-, illetve 

szennyvízvezeték bekötővezeték elhelyezésével, az ingatlan 

használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. 

A szerződést az igénybejelentéshez kell csatolni.  

  

Megállapodás hiányában – ha a szomszédos ingatlant érintő 

bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan 

rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem 

akadályozza – a járási hivatal a szomszédos ingatlanra vízvezetési 

és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat.  

  

A szolgalmi jog tűrésére megállapított kötelezettséget meg kell 

szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközmű-törzshálózat 

megépült, és az abba való bekötés nem okoz aránytalan hátrányt.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

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

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) 

Korm. rendelet,  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 
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jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 
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(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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13. Ügytípus 

megnevezése: Hőközpont elhelyezése érdekében használati jog megállapítása  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

A távhő szolgáltató megkeresése, mely tartalmazza az ügyfélnek 

és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek 

a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet 

adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos 

elérhetőséget.  

A kérelemhez csatolni kell azon iratok másolatát, melyek a 

kérelmezett döntést tényének tisztázásához szükségesek, így 

például az ingatlantulajdonosok megállapodásának hiányát 

igazoló irat, egyeztetésekről készült jegyzőkönyv másolata, 

szolgáltató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az adott ingatlan 

távhővel való ellátása kizárólag a hőközpont idegen ingatlanon 

történő elhelyezésével oltható meg.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékköteles. A 3.000 forint összegű illetéket készpénz 

átutalási megbízáson kell megfizetni. A fellebbezés illetéke 5.000 

Ft. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A járási hivatal a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy 

a kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek, illetve a 

szükséges mellékleteket csatolták-e.  

  

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a járási 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. A tényállás tisztázása 

érdekében a járási hivatal helyszíni szemlét tarthat. Ezt követően 

a járási hivatal elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba 

foglalja.  

  

A járási hivatal határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 

napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtható 5000 Ft összegű 

illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

 A járási hivatal határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 

napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. 

 A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új 

tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala 

előtt tudomása volt. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs 

kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést helybenhagyja, 
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megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton vagy 

személyesen a járási hivatalnál.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint teljes eljárásban 60 

nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

A szolgáltatói hőközpontot idegen ingatlanon, illetve a távhővel 

ellátott épületek vagy építmények egyikében az 

ingatlantulajdonossal kötött megállapodás alapján lehet 

elhelyezni, üzemeltetni és karbantartani.  

  

Az engedélyes részére megállapodás hiányában az ingatlan 

használatára vonatkozó használati jog alapítását és a fizetendő 

kártalanítás mértékét a járási hivatal állapítja meg. A járási hivatal 

döntés előtt helyszíni szemlét tart az érdekeltek, illetve a 

szolgáltató közreműködésével. A járási hivatal döntését 

határozatba foglalja.  

  

A használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az 

engedélyes kérelmezi az ingatlantulajdonossal kötött szerződés 

vagy jogerős hatósági határozat alapján.  

  

A használati jog a mindenkori engedélyest illeti meg, és az 

ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli. A használati jog az azt 

megállapító hatósági határozat jogerőre emelkedését követően, 

illetve az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás alapján 

gyakorolható.  

  

Megszűnik a használati jog a felek megállapodásával, valamint ha 

az engedélyes a használati joggal terhelt ingatlanon a szolgáltatói 

hőközpontot a használati jog keletkezésétől számított öt éven 

belül nem építi meg vagy azt véglegesen eltávolítja.  

  

A használati jog megszűnése esetén az engedélyes a használati jog 

megszűnésével egyidejűleg köteles kérni az ingatlan-

nyilvántartásból történő törlést. Ennek elmulasztása esetén – az 

engedélyes költségére – az ingatlan tulajdonosa is kérheti a 

használati jog törlését. Az ehhez szükséges nyilatkozatot az 

engedélyes köteles az ingatlantulajdonosnak kiadni, és a törléssel 
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összefüggésben felmerült kiadásait megtéríteni.  

  

Ha a használati joggal terhelt idegen ingatlan tulajdonosa a saját 

felhasználási helyére vonatkozó közüzemi szerződést felmondja, 

a használati jog az engedélyest továbbra is megilleti mindaddig, 

amíg a hőközpontból más felhasználót is ellát. Ebben az esetben a 

használati jog az érdekeltek megállapodásával szüntethető meg.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,  

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

• 2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 
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válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 
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esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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14. Ügytípus 

megnevezése: 

Járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, 

forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének 

engedélyezése  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

A közlekedési létesítmények építésére, forgalomba helyezésére, és 

megszüntetésére vonatkozó kérelmet írásban kell előterjeszteni.  

  

A kérelem tartalmazza a kérelmező vagy képviselőjének a nevét, 

lakcímét vagy székhelyét, a közlekedési létesítmény 

megnevezését, a kérelmezőnek a járási hivatal döntésére való 

kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus 

levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.  

  

A kérelemhez mellékelni kell az utak építésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti 

tervdokumentációkat, az igazgatási szolgáltatási díj – beleértve a 

szakhatósági díjakat is – befizetését igazoló bizonylatot.  

  

Az építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárásokban a 

kérelemhez mellékelni kell az eljárásban érintett 

közműszolgáltatók, tulajdonosok, útkezelői hozzájáruló 

nyilatkozatát, tervezői, építtetői nyilatkozatokat. Mellékelni kell 

az érintett közműszolgáltatók és közösségi közlekedési 

szolgáltatók, útkezelők, vagyonkezelők, az ismert ügyfelek név- 

és címjegyzékét nyomtatott és elektronikus formában.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles.  

  

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) 

KHVM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal a Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-

00299602-00000000 számú előirányzat-felhasználási 

keretszámlájára kell befizetni.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 55 nap. 

Az első fokú közlekedési hatóság a kérelem megérkezését 

követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a tartalmi 

követelményeknek, illetve a szükséges mellékleteket csatolták-e. 

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a hatóság 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.  

  

Helyszíni szemlét kell tartani abban az esetben, ha az útépítés 

nem kizárólag közterületen, vagy – közforgalom elől el nem zárt 

magánút esetében – nem kizárólag az építtető (építtetők) 

tulajdonában álló területen történik.  
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A hatóság meghatározott szakkérdésekben beszerzi a 

szakhatósági állásfoglalásokat. A szaktervezők jogosultságát a 

Magyar Mérnöki Kamara honlapján keresztül kerül ellenőrzésre. 

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését 

határozatba foglalja.  

  

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtandó fellebbezéssel lehet 

élni.  

  

Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen 

benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50 %-a, 

amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell fenti számú 

előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni.  

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új 

tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala 

előtt tudomása volt. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton vagy 

személyesen a járási hivatalnál.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Ügyintézési határidő 55 nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

1. Építési engedélyezési eljárás  

 

Az építési engedélyt az elvégezni kívánt munka egészére kell 

kérni.  

Több megvalósulási szakaszra bontott építés esetén az egyes 

szakaszokra, műtárgyakra külön-külön is lehet engedélyt kérni, 

azonban a közlekedési építmény egészének elbírálásához 

szükséges adatokat ilyen esetben is szolgáltatni kell. A kérelem 

melléklete a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 1. melléklet 2-6 

pontja szerint az építési engedélyezési tervdokumentáció.  

A járási hivatal megkéri a szakhatósági nyilatkozatokat, valamint 

helyszíni szemlét tarthat.  
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A járási hivatal döntését határozatba foglalja.  

Az építési engedély három évig hatályos. Az építési engedély 

időbeli hatályát a hatóság - az időbeli hatály lejárta előtt - az 

építtető kérelmére legfeljebb két alkalommal, két-két évvel 

meghosszabbítja, ha az engedély megadásának időpontjában 

hatályos jogszabályok vagy körülmények nem változtak meg, 

vagy a változás az időbeli hatály meghosszabbítását érdemben 

nem befolyásolja.  

  

2. Műtárgy kiviteli tervdokumentáció jóváhagyási eljárás  

  

Alagút, valamint négy méter szabad nyílást meghaladó híd 

építése csak jóváhagyott kiviteli terv alapján kezdhető meg. 

Harminc méter szabad nyílást meghaladó híd építése esetén a 

műszakilag elkülöníthető munkafázisok kiviteli tervei külön-

külön is jóváhagyhatók. A jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni 

kell a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. és 8. 

pontjában előírt tervdokumentációkat, továbbá ha az építtető nem 

azonos az út- és hídkezelővel, úgy a kiviteli tervre vonatkozó út- 

és hídkezelői hozzájárulást is.  

  

3. Az építési engedélytől való eltérés engedélyezési eljárás  

  

A jogerős építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési 

engedély mellékletét képező engedélyezési tervektől való eltérés 

engedélyezésére a kérelemhez csatolni kell a módosítással érintett 

tervrészleteket a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 1. melléklet 2-6 

pontja szerint, valamint az eltérés indokolását.  

  

4. Forgalomba helyezési eljárás  

  

Engedélyköteles, elkészült közlekedési építmény a járási hivatal 

engedélyével helyezhető forgalomba. Forgalom alatti építés 

esetében a kérelmet a műszaki átadásátvételt követő 60 napon 

belül kell benyújtani a hatósághoz.  

  

A járási hivatal a forgalomba helyezési engedély megadása előtt, a 

műszaki átadásátvételi eljárás befejezését követően vagy azzal 

egy időben helyszíni szemlét tart.  

  

Az építtető legkésőbb a helyszíni szemlén köteles átadni a hatóság 

részére a megvalósulási tervet, a felelős műszaki vezetői 

nyilatkozatot, a műszaki átadásátvételről készült lezárt 

jegyzőkönyvet és annak mellékleteit, az építési engedélyezési 

eljárásban részt vett közműszolgáltatók, útkezelők, vagyonkezelő 

nyilatkozatát, több útkezelő esetében az összes érintett útkezelő 

által jóváhagyott, kezelői lehatárolási tervet, valamint az 

útterülettel érintett ingatlanok tulajdoni lapjáról kiállított, egy 



395  

  

hónapnál nem régebbi papíralapú hiteles másolatot.  

  

A járási hivatal döntését határozatba foglalja.  

  

Az engedély szerint több megvalósulási szakaszban megvalósuló 

építmény esetében a forgalomba helyezési engedély az út 

meghatározott szakaszára és műtárgyára külön-külön is 

megadható, ha azon a forgalom biztonságosan lebonyolítható.  

  

5. Ideiglenes forgalomba helyezés  

  

Építtető kérelmére a rész műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 

befejezését követően megtartott helyszíni szemle során a hatóság 

engedélyezheti a közlekedési létesítmény vagy egy részének 

meghatározott időtartamra történő ideiglenes forgalomba 

helyezését, ha annak kezelését, üzemeltetését az építtető vagy a 

közút leendő kezelője nyilatkozatban vállalja.  

  

Amennyiben a hatóság az eljárás során úgy ítéli meg, hogy a 

végleges forgalomba helyezés feltételei nem állnak fenn, a 

szükséges intézkedések megtételére való kötelezés mellett a 

közlekedési építmény vagy az építmény egy részének 

meghatározott időtartamra – legfeljebb három évre – történő 

ideiglenes forgalomba helyezését engedélyezheti, ha annak 

kezelését, üzemeltetését az építtető vagy a leendő közút kezelője 

nyilatkozatban vállalja.  

  

Az ideiglenes forgalomba helyezési engedély – hatályának lejárta 

előtt legkésőbb 60 nappal előterjesztett kérelemre – alkalmanként 

egy-egy évvel meghosszabbítható.  

  

6. Engedély nélküli használat  

  

A járási hivatal az építtetőt forgalomba helyezési engedély iránti 

kérelem benyújtására kötelezi, ha az engedélyhez kötött 

közlekedési létesítményt a hatóság engedélye nélkül a 

közforgalom számára megnyitották.  

Ha az engedély nélkül használatba vett úton a közlekedés 

forgalombiztonsági szempontból veszélyes, a hatóság az utat az 

építtető költségére és felelősségére lezárattatja.  

  

7. Fennmaradási engedélyezési eljárás  

  

Építtetőnek a járási hivataltól a közlekedési építményre 

fennmaradási engedélyt kell kérnie, ha az engedélyhez kötött 

építési munkát  

  

• engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon végezték el,  



396  

  

• engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon végezték, 

de az építés még nem fejeződött be.  

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazokat a 

mellékleteket csatolni kell, amelyek az építési és a forgalomba 

helyezési engedély iránti kérelemhez szükségesek lettek volna.    

A fennmaradási engedély egyben az építményre vonatkozó 

forgalomba helyezési engedély is, amennyiben ennek feltételei 

fennállnak.  

Ha az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon épült 

közlekedési építmény fennmaradása nem engedélyezhető, vagy a 

kérelmező az előírt átalakítást a megadott határidőre nem végzi 

el, a járási hivatal az eredeti állapot helyreállítását rendelheti el az 

építtető költségére.  

  

A járási hivatal az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő 

módon végzett építkezés tudomására jutásától számított két éven 

belül, legkésőbb azonban a tényleges használatbavételtől 

számított tíz éven belül intézkedhet a közlekedési építmény 

fennmaradása iránt.  

  

8. Megszűntetési eljárás:  

  

A közlekedési építmény megszüntetése iránti kérelmet a 

megszüntetés tervezett időpontja előtt legkésőbb 60 nappal kell a 

közlekedési hatósághoz benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell 

a bontási tervet, a tervezői nyilatkozatot, az útkezelő és a 

vagyonkezelő nyilatkozatát a bontási tervhez való 

hozzájárulásról, az érintett közműszolgáltatók és közösségi 

közlekedési szolgáltatók, vagyonkezelők, az ismert ügyfelek, a 

közforgalom elől el nem zárt magánút esetében a tulajdonos 

(tulajdonosok) név- és címjegyzékét nyomtatott és elektronikus 

formában.  

  

A megszüntetési eljárásban tartott helyszíni szemlét követően a 

hatóság az építmény megszüntetéséről határozatot hoz. A jogerős 

engedély három évig hatályos.  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók:  

  

az útügyi műszaki előírások, közutak tervezése (KTSZ), 

kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete,  

  

a gyalogosközlekedés közforgalmi  létesítményeinek 

tervezése (KTSZ kiegészítése).  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető - 
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elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

• a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII.2.) 

Korm. rendelet  

• Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,  

• az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) 

KHVM rendelet,  

• az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet,  

• a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 

rendelet (KRESZ).  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 
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ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 



399  

  

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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15. Ügytípus 

megnevezése: Szabálysértési eljárás  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Feljelentés, magánindítvány.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A szabálysértési eljárás illetékmentes, kivéve a becsületsértés 

miatt indult szabálysértési eljárást, melynek illetéke 3.000,- Ft és 

készpénz átutalási megbízáson kell megfizetni.  

  

A becsületsértés miatt indult eljárásban hozott büntetést vagy 

intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az 

eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3.500,- Ft.  

A részletfizetési kedvezmény, halasztás engedélyezésére irányuló 

eljárás illetéke 3.000,- Ft.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az alkalmazandó jogszabály: a szabálysértési eljárást a 

cselekmény elbírálásakor hatályban lévő törvény eljárási 

szabályai szerint kell lefolytatni.  

A hivatalból való eljárás: a szabálysértési hatóság a törvényben 

megállapított feltételek fennállása esetén köteles a szabálysértési 

eljárást lefolytatni.  

  

Az ártatlanság vélelme és a bizonyítás terhe: senki sem tekinthető 

szabálysértés elkövetésében felelősnek mindaddig, amíg a 

szabálysértési felelősségét a szabálysértési hatóság jogerős 

határozata nem állapította meg. A szabálysértési felelősség 

bizonyítása a szabálysértési hatóságot terheli. Senki sem 

kötelezhető ártatlanságának bizonyítására.  

  

Az önvádra kötelezés tilalma: senki sem kötelezhető arra, hogy 

önmagára terhelő vallomást tegyen és önmaga ellen bizonyítékot 

szolgáltasson.  

A védekezés joga: az eljárás alá vont személyt megilleti a 

védekezéshez való jog a jogorvoslati jogosultság: a szabálysértési 

hatóság határozata és intézkedése ellen, valamint intézkedésének 

elmulasztása miatt – ha a törvény kivételt nem tesz – 

jogorvoslatnak van helye. Az eljárás alá vont személy jogorvoslati 

jogosultságáról írásban lemondhat.  

A nyelvhasználat joga: a szabálysértési eljárás nyelve a magyar. A 

magyar nyelv ismeretének hiánya miatt senkit sem érhet hátrány. 

A szabálysértési eljárásban mind szóban, mind írásban mindenki 

anyanyelvét, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés 

alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy 

kisebbségi nyelvét, vagy – ha a magyar nyelvet nem ismeri – az 
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általa ismertként megjelölt más nyelvet használhatja.  

  

A szabálysértési felelősség elbírálása: abban a kérdésben, hogy az 

eljárás alá vont személy követett-e el és milyen szabálysértést, a 

szabálysértési hatóságot a büntetőeljárásban hozott határozat és 

az abban megállapított tényállás kivételével nem köti a más 

eljárásban, így különösen a polgári vagy a fegyelmi eljárásban 

hozott határozat és az abban megállapított tényállás.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító feljelentés/magánindítvány benyújtható 

postai úton vagy személyesen a járási hivatalnál.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az ügyintézés határideje 30 nap, mely az ügy bonyolultsága vagy 

más elháríthatatlan akadály miatt egy alkalommal 

meghosszabbítható. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

illetékes bíróság 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

A szabálysértési eljárás  

• feljelentés  

• a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében 

szerzett tudomása, illetve  

• a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy 

általi észlelés alapján indul meg.  

Feljelentést bármely személy vagy szerv képviselője útján írásban 

vagy szóban tehet. Ha a feljelentés, illetve az előkészítő eljárás 

adatai alapján nem kerül sor a feljelentés elutasítására, a 

szabálysértési eljárást meg kell indítani.  

A szabálysértési eljárás a szabálysértési felelősség megállapítására 

irányuló folyamat, amelynek eredményessége esetén a 

szabálysértési hatóság a szabálysértés elkövetőjével szemben 

intézkedést alkalmaz, vagy büntetést szab ki. Amennyiben a 

szabálysértés nem valósul meg, vagy a szabálysértés elkövetéséért 

senki sem vonható felelősségre, a szabálysértési hatóság az 

eljárást megszünteti.  

A szabálysértési hatóság a rendelkezésre álló iratok, illetve a 

különböző bizonyítási eszközök (pl.: eljárás alá vont személy, 

sértett, tanú és szakértő meghallgatása, okirat, szemle) alapján 

dönt az ügyben, az eljárás befejezésekor határozatot hoz.  

  

 A szabálysértési hatóságnak az elővezetés kivételével a 

kényszerintézkedés tárgyában hozott, továbbá a feljelentést 

elutasító, illetve a szabálysértési eljárást megszüntető, valamint a 

kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet elbíráló 
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határozatával, illetve intézkedésével szemben az eljárás alá vont 

személy és képviselője, a sértett és képviselője, valamint a 

rendbírsággal sújtott személy, illetőleg egyéb, nem az ügy 

érdemében hozott határozatával, intézkedésével szemben az, 

akire a határozat rendelkezést tartalmaz, panaszt tehet. A 

kényszerintézkedés tárgyában benyújtott panaszt a határozat 

közlésétől számított három, egyéb esetekben nyolc napon belül 

kell szóban vagy írásban megtenni a szabálysértési hatóságnál.  

  

Az érdemi határozattal szemben az eljárás alá vont személy és 

képviselője, továbbá az okozott kár megtérítésére kötelezés 

esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben a sértett az érdemi 

határozatot hozó szabálysértési hatóságnál a határozat közlésétől 

számított nyolc napon belül kifogást nyújthat be.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvény,  

• A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény,  

• 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, a 

rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a 

szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-

végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól,  

• 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet a szabálysértési elzárás 

végrehajtásának részletes szabályairól,  

• 71/2014. (XII.19.) BM rendelet a büntetőeljárásban, a 

szabálysértési eljárásában, valamint a büntetés-végrehajtás 

során elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a 

kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén 

meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy 

végrehajtásáért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy 

az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére történő előállítása 

során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól,  

• 21/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási 

rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 

formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó 

szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes 

szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel 

kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről,  

• 22/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végre-hajtásával 
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kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó 

egyes rendeletek módosításáról,  

• 36/2007. (VII. 4.) IRM rendelet a pénzbírságot kiszabó jogerős 

szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve 

átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és a 

formanyomtatvány tanúsítványról, 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

Eljárás alá vont személy:  

Jogosult megismerni, mely cselekmény miatt, milyen 

bizonyítékok alapján folyik ellene szabálysértési eljárás, jogosult 

(ha a törvény eltérően nem rendelkezik) az eljárási 

cselekményeknél jelen lenni, az eljárás bármely szakaszában 

észrevételt, indítványt tehet, a szabálysértési hatóságtól és a 

bíróságtól felvilágosítást kérhet, megtekintheti az ügy iratait, 

azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet. (A minősített adatot 

tartalmazó iratot a hatóság épületéből nem viheti ki.)  

Az őt megillető jogokat törvényes képviselője vagy általa vagy 

törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú 

személy útján is gyakorolhatja. 

 

Sértett személy:  

Az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, 

jogairól és kötelességeiről a szabálysértési hatóságtól, az 

ügyésztől és a bíróságtól felvilágosítást kérhet, megtekintheti az 

őt érintő  

iratokat, azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet kérheti (a 

törvényben meghatározott feltételek mellett) az eljárás alá vont 

személytől a szabálysértés folytán keletkezett kárának 

megtérítését az őt megillető jogokat törvényes képviselője vagy 

általa vagy tör 

vényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú 

személy útján is gyakorolhatja Tanú: Kérheti az adatainak zártan 

történő  

kezelését. A tanúvallomást megtagadhatja az, aki az eljárás alá 

vont személy hozzátartozója, magát vagy hozzátartozóját 

szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével vádolná. Nem 

hallgatható meg tanúként: akitől a testi vagy szellemi állapota 

miatt nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás,  

minősített adatról az, aki a titoktartási kötelezettség alól az arra 

jogosult szervtől vagy személytől nem kapott felmentést. Nem 

lehet tanúként meghallgatni azt, aki foglalkozásánál, hivatásánál 

vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a 

tanúvallomásával e kötelezettségét megsértené.  
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16. Ügytípus 

megnevezése: Más szabálysértési hatóság által kiszabott bírság végrehajtása  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Megkeresés bírság végrehajtására. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Részletfizetési kedvezmény vagy halasztás iránti kérelem 3.000,- 

Ft illetékköteles. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Jogosultak köre: szabálysértési bírság vagy helyszíni bírság 

megfizetésére kötelezettek  

Az 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 nyitva-álló határidő 

leteltét követően.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az alaphatározat jogerőre emelkedésétől számított egy év, illetve 

a cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nincs helye 

szabálysértési felelősségre vonásnak. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

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. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről  

• 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról  

Tájékoztatás az Eljárás alá vont személy:  
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ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

Jogosult megismerni, mely cselekmény miatt, milyen 

bizonyítékok alapján folyik ellene szabálysértési eljárás, jogosult 

(ha a törvény eltérően nem rendelkezik) az eljárási 

cselekményeknél jelen lenni, az eljárás bármely szakaszában 

észrevételt, indítványt tehet, a szabálysértési hatóságtól és a 

bíróságtól felvilágosítást kérhet, megtekintheti az ügy iratait, 

azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet. (A minősített adatot 

tartalmazó iratot a hatóság épületéből nem viheti ki.)  

Az őt megillető jogokat törvényes képviselője vagy általa vagy 

törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú 

személy útján is gyakorolhatja. 

 

Sértett személy:  

Az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, 

jogairól és kötelességeiről a szabálysértési hatóságtól, az 

ügyésztől és a bíróságtól felvilágosítást kérhet, megtekintheti az 

őt érintő  

iratokat, azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet kérheti (a 

törvényben meghatározott feltételek mellett) az eljárás alá vont 

személytől a szabálysértés folytán keletkezett kárának 

megtérítését az őt megillető jogokat törvényes képviselője vagy 

általa vagy tör 

vényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú 

személy útján is gyakorolhatja Tanú: Kérheti az adatainak zártan 

történő  

kezelését. A tanúvallomást megtagadhatja az, aki az eljárás alá 

vont személy hozzátartozója, magát vagy hozzátartozóját 

szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével vádolná. Nem 

hallgatható meg tanúként: akitől a testi vagy szellemi állapota 

miatt nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás,  

minősített adatról az, aki a titoktartási kötelezettség alól az arra 

jogosult szervtől vagy személytől nem kapott felmentést. Nem 

lehet tanúként meghallgatni azt, aki foglalkozásánál, hivatásánál 

vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a 

tanúvallomásával e kötelezettségét megsértené.  
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17. Ügytípus 

megnevezése: Hadigondozotti ellátások  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Az újonnan hadigondozásba vett személynek 

formanyomtatványon nyilatkoznia kell, amelyben  

• kijelenti, hogy hadigondozásba vétele időpontjában 

ugyanazon sérelem alapján nem részesül-e nemzeti gondozási 

díjban, illetve  

• tudomásul veszi, hogy a számára nemzeti gondozás címén 

eddig folyósított pénzellátása a hadigondozásba vétel 

időpontjával, illetve a hadigondozotti pénzellátás 

folyósításának kezdetével megszűnik.  

Az igénybejelentéshez kérelem formanyomtatvány kitöltése 

szükséges a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és a 

volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához, 

valamint az egyösszegű térítés igényléséhez.  

A jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi 

iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt 

érdemlő módon kell igazolni.  

További információk az ügyintézéshez szükséges igazolásokról, 

dokumentumokról:  

• egyösszegű térítés igénylése esetén a pénzellátás politikai 

okból történő megszüntetése, szüneteltetése, illetve elutasítása 

bizonyítására dokumentumok hiányában a kérelmező írásos 

nyilatkozata elfogadható;  

• hadirokkant-járadék igénylése esetén szükséges a rokkantság 

hadi eredetét igazoló dokumentum;  

• hadiözvegyi járadék igénylése esetén be kell nyújtani az 

elhunyt házastárs hadigondozottságát igazoló 

dokumentumot, illetve az elhunyt hadigondozott házastárs 

halálát igazoló anyakönyvi kivonatot és a házassági 

anyakönyvi kivonatot;  

• temetési hozzájárulás esetén szükséges az eredeti temetési 

számla és a hadirokkantság tényének igazolása.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás költség,- és illetékmentes.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul. Az eljáró hatóság a 

kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem 

megfelel-e az előírt tartalmi követelményeknek, illetve a 

szükséges mellékleteket csatolták-e.  

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a hatóság 

hiánypótlásra hívja fel. 

A járási hivatal a kérelem elbírálását követően döntését 
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határozatba foglalja.  

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a járási hivatalnál benyújtott 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.  Fellebbezni 

csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből 

közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során 

nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton vagy 

személyesen a járási hivatalnál, kormányablakban, a települési 

ügysegédnél.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Sommás eljárásban hozott döntés esetén 8 nap. 

Teljes eljárásban hozott döntés esetén 60 nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

Hadigondozásra jogosult az a Magyarországon élő magyar 

állampolgár, aki  

• katonai szolgálat,  

• kötelező katonai előképzés,  

• légitámadás és hadművelet,  

• visszamaradt robbanóanyag felrobbanása  

során vagy következtében testi épségének vagy egészségének 

károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett (a 

továbbiakban: hadirokkant), továbbá akit hadigyámoltként, 

hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott 

családtagként, volt hadiárvaként, volt hadigyámoltként vagy volt 

hadigondozott családtagként kell gondozásba venni. (A 

továbbiakban együtt: hadigondozott.)  

 

A hadigondozotti ellátások fajtái:  

  

Egyösszegű térítés  

  

Az a hadirokkant, hadiözvegy, volt hadiárva, volt hadigyámolt és 

volt hadigondozott családtag, akinek a korabeli hadigondozó 
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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.  

(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.)  

  

Hadirokkant-járadék  

  

A hadirokkantat havi rendszeres járadék (pénzellátás) illeti meg, 

melynek havonkénti összege 2018-ban :  

I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 74.670 Ft,  

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 69.255 Ft,  

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 64.125 Ft,  

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 55 290 Ft,  

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 39.330 Ft.  

  

Ápolási pótlék  

  

Azt a hadirokkantat, aki orvosi szakvélemény alapján mások 

rendszeres ápolására, gondozására szorul, a járadékon felül 

havonként pótlék is megilleti. A pótlék mértéke 2018-ban :  

I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 34.200 Ft,  

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 30.780 Ft,  

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 27.360 Ft,  

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 21.660 Ft,  

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 15.960 Ft.  

  

 Hadiözvegyi járadék  

A hadiözvegyet havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 

%-a (2018-ban 39.900 Ft)  

Ha a hadiözvegy a hadigondozotti pénzellátáson (a hadiözvegyi 

járadékon) kívül nem rendelkezik egyéb jövedelemmel, akkor 

pénzellátásának havi összegét növelni kell az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegével (2018-ban 28.500 Ft-tal).  

(Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt személy özvegye. 

Hadiözvegy továbbá a hadirokkantként hadigondozásba vett 

személy özvegye is, ha a házasságot a hadieredetű sérülés 
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bekövetkezte előtt kötötték, vagy a 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.)  

  

Hadiárva járadéka  

  

A hadiárvát egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék 

illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 30%-a, illetve 60%-a (2018-ban 8.550 Ft, 

17.100 Ft).  

Hadiárva a szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg 

a meghalt hadirokkantnak a gyermeke a törvényben 

meghatározott feltételek fennállása esetén. Hadiárva a gyermek 

akkor is, ha a bíróság a meghalt személyt, illetőleg a meghalt 

hadirokkantat – életében – az apaság megállapítása nélkül 

tartásdíj fizetésére kötelezte.  

    

Volt hadiárva járadéka  

  

Azon volt hadiárva, akinek igénye 1949. január 1-je előtt 

bekövetkezett veszteségen alapul, de pénzellátását nagykorúvá 

válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy 

szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból 

elutasították, továbbá aki az irányuló kérelmét politikai okból elő 

sem terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres 

járadék illeti meg, melynek összege az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 30%-a (2018-ban 8.550 Ft).  

  

Hadigondozott családtag járadéka  

  

A hadigondozott családtagot havi rendszeres járadék illeti meg, 

amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 30%-a (2018-ban 8.550 Ft). Több jogosult esetén a 

járadék mindegyik jogosultat külön-külön megilleti.  

(Hadigondozott családtag a szolgálat következtében meghalt 

személynek, illetőleg a hadirokkantnak az általa életében 

ténylegesen eltartott, 60. évét betöltött, vagy legalább  67%-ban 

csökkent munkaképességű, illetve  legalább 50%-os 

egészségkárosodású szülője, nagyszülője, testvére és féltestvére.)  

  

Volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka  

  

Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akinek 

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

pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból 

megszüntették vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti 

kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki az irányuló 
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kérelmét politikai okból elő sem terjesztette egyéb ellátásától 

függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, melynek összege 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-a (2018-ban 8.550  

Ft).  

  

Temetési hozzájárulás  

  

A járadékban részesült hadirokkant halála esetén – ha a temetés 

nem közköltségen történt – temetési hozzájárulást kell folyósítani 

annak, aki igazolja, hogy a temetés költségeit fedezte.  

 

A temetési hozzájárulás összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 500%-ának megfelelő összeg (142.500 Ft). 

 

Térítésmentes gyógyászati ellátás  

  

A hadirokkantat bármely betegségével kapcsolatban 

térítésmentesen illeti meg  

• orvosi alapellátás (gyógykezelés),  

• állami, önkormányzati intézményi ellátás (kórház, 

szanatórium, gyógyfürdő, terápiás ellátások),  

• fogászati ellátás,  

• szociális intézményi ellátás.  

  

Gyógyászati segédeszköz ellátás  

  

A hadirokkant térítésmentesen jogosult a hadieredetű 

fogyatkozása folytán használhatatlanná vált vagy hiányzó 

testrészének mesterséges pótlására és azokra a gyógyászati 

segédeszközökre, műlábcipőre (a továbbiakban: gyógyászati 

segédeszköz), amelyekkel életvitele, munkaképessége 

helyreállítható vagy javítható. Térítésmentesen jogosult a 

gyógyászati segédeszköz javítására, valamint szükséges pótlására.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról,  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

• 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 

1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról. .  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  
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kötelezettségekről:   

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 
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nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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18. Ügytípus 

megnevezése: 
Temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok 

ellátásának ellenőrzése  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

• a települési önkormányzatok által a temető fenntartókra és 

üzemeltetőkre vonatkozóan adott tájékoztatás,  

• nem önkormányzati tulajdonban levő temető esetében az 

önkormányzat és a temető tulajdonosa által – amennyiben az 

önkormányzat köztemető fenntartására vonatkozó 

kötelezettségét teljesíti – megkötött megállapodás,  

• amennyiben a temető fenntartásáról a települési 

önkormányzatok társulás, illető-leg együttműködés útján 

gondoskodnak, az erről készült megállapodás,  

• gazdálkodó szervezettel kötött kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés,  

• a temetőkről és a temetkezési szolgáltatásokról szóló helyi 

rendelet, egyéb temető (nem köztemetők) esetében 

temetőszabályzat,  

• nyilvántartási könyv, sírbolt könyv, befogadó és egyéb 

nyilatkozatok, a temetőről készült térkép (vázrajz).  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás hivatalból indul. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az ellenőrzést megelőzően a települési önkormányzatoktól 

megtörténik a temető fenntartókra és üzemeltetőkre vonatkozó 

adatok megkérése.  

  

Az ellenőrzés első fő szakasza a helyszíni ellenőrzés, melynek 

része a nyilvántartások áttekintése és a temető bejárása is. A 

temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság az ellenőrzés során 

a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá 

vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.  

  

Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, melyből egy példányt az 

ellenőrzés alá vont temetőfenntartó/temetőüzemeltető kap. 

Amennyiben a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a 

jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot 

helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél 

figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsz napos határidő 

megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő 

figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére.  

  

A végzésben foglaltak szerint a cselekmények elvégzéséről a 

temetőüzemeltető a megadott határidő lejártát követő 15 napon 

belül nyilatkozik. Az ellenőrzés második fő szakaszában 
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iratbemutatással vagy helyszíni ellenőrzéssel történik meg a lejárt 

határidejű hiányosságok megszüntetésének utóellenőrzése. A 

határidő eredménytelen letelte esetén a hatóság hivatalból 

megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást. A járási hivatal döntését 

határozatba vagy – az eljárás megszüntetése esetén – végzésbe 

foglalja.  

  

A járási hivatal határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 

napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatalhoz címzett, de a járási hivatalnál benyújtandó 

5.000.- Ft összegű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet 

élni.  

A fellebbezést indokolni kell.  A fellebbezésben nem lehet olyan 

új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés 

meghozatala előtt tudomása volt.  Fellebbezni csak a 

megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből 

közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során 

nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

  

Ha a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem 

rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a jegyzőkönyv 

jogszabálysértésre vonatkozó információkat tartalmazó részének 

megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező hatóság 

eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy 

egyéb eljárást kezdeményez.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárás hivatalból indul.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint teljes eljárásban 60 

nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok 

ellátását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság 

ellenőrzi. A Kormány a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket 

engedélyező hatóságként a temető fenntartásával és 

üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése tekintetében a 
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temető fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelölte ki.  

  

Ha a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő 

feladatokat az önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés útján látja el, a temetkezési szolgáltatást engedélyező 

hatóság ellenőrzi a szerződésben foglaltak maradéktalan 

teljesítését, szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés 

felmondását.  

  

A temető fenntartójának és üzemeltetőjének feladata:  

  

• a temető rendeltetésszerű használatához szükséges 

építményeket, közműveket, egyéb tárgyi és infrastrukturális 

létesítményeket, valamint a közcélú zöldfelületeket 

karbantartja, szükség szerinti felújítja és gondozza;  

• a temetőről térképet (vázrajzot) készít, amelyen fel kell 

tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési 

helyek céljára vannak fenntartva. A temető részletes térképét 

annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal 

legalább évenként ki kell egészíteni. A temető bejáratánál a 

közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás 

idejéről, a temető rendjéről.  

• meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben 

végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői 

rendjét;  

• biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a 

temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely 

kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;  

• megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának 

feltételeit, a nyitvatartási időt;  

• biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek 

technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető 

egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és 

működteti azokat;  

• gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és 

biztosítja a temető nyitását, zárását;  

• tájékoztatja a temetőlátogatókat;  

• kijelöli a temetési helyeket;  

• elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak 

karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást;  

• összegyűjti és elszállítja a hulladékot;  

• gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;  

• összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a 

ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói 

tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a 

temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;  

• gondoskodik az ügyfélfogadásról;  
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• a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az 

egyenlő bánásmód követelményét;  

• a temetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési 

helyekről, befogadó nyilatkozat alapján az elhunytak más 

temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elhelyezéséről, 

valamint temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli 

urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy 

nyilatkozatának tartalma alapján az üzemeltető nyilvántartást 

vezet. (A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt 

könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a 

nyilvántartó könyv szolgál);  

• megőrzi a nyilvántartó könyveket;  

• a nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv adatai alapján, a más 

temetőben, temetkezési emlékhelyen történő eltemetés esetén a 

befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás alapján, ezek 

hiányában az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatáról 

vezetett nyilvántartás alapján a temető nyitvatartási ideje alatt 

felvilágosítást ad a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó részére 

az elhunyt személy temetési helyéről és a hamvak 

elhelyezkedésének helyéről;  

• a temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezésről 

kiállított nyilatkozatot és az elhunyt más temetőbe történő 

áthelyezése alapjául szolgáló befogadó nyilatkozatot a temető 

fennállásig megőrzi;  

• gondoskodik a ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség 

szerinti fertőtlenítéséről;  

• amennyiben a temetőüzemeltetést gazdálkodó szervezet látja 

el, vezetőjének vagy határozatlan idejű foglalkoztatási 

jogviszonyban álló alkalmazottjának kertészeti, parkgondozó, 

illetőleg kertépítő szakképesítéssel, vagy középfokú kertészeti, 

parkgondozó, illetőleg kertépítő végzettséggel, illetve 

felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával kell 

rendelkeznie;  

• ha az önkormányzat rendelete az 1999. évi XLIII. törvény 40. §-

ának (1) bekezdése szerint a köztemetőn belüli tevékenységek 

ellátására az üzemeltető szak-személyzetének igénybevételét 

kötelezővé teszi, az üzemeltetőnek a temetkezési 

szolgáltatókra vonatkozó feltételeknek is meg kell felelnie (pl. 

temetkezési szolgáltató szakképesítés);  

• köteles a szabályzatban meghatározott, a temetkezési 

szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni, és a könyvelésében 

elkülönítetten szerepeltetni, ha az üzemeltetés mellett 

temetkezési szolgáltató tevékenységet is végez;  

• ha a temető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

alapján történik az üzemeltető az üzemeltetés, illetőleg a 

temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az 

önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot 

alkalmazza, valamint az üzemeltetéssel összefüggő 
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bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente 

tájékoztatja.  

  

Egyes lezárt temetőkre vonatkozó különös szabályok  

  

• ha a temető lezárásától vagy az utolsó temetkezéstől számítva 

több mint 50 év eltelt, a temetőben a temető bekerítését vagy 

élő sövénnyel való lehatárolását  

  és hulladéktárolót köteles biztosítani,  

• a temetési helyekről készített nyilvántartási kötelezettség nem 

áll fenn, ha a temető tulajdonosának, fenntartójának vagy 

üzemeltetőjének fel nem róható okból a temetkezésekről 

vezetett korábbi nyilvántartások megsemmisültek,  

• a temetőszabályzatnak – a temetőhasználat általános 

szabályain, a kegyeletgyakorlás rendjének a temetőlátogatók 

tájékoztatásához szükséges mértékű ismertetésén és a 

temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek 

ellátásának temetői rendjén túlmenően – csak a temető jellege 

és a vallási  előírások alapján szükséges előírásokat kell 

tartalmaznia,  

• amennyiben a temetési hely szerinti temető, temetőrész, 

sírhelytábla jelenlegi tulajdonosa, illetve 1920. június 4-én vagy 

azt követő időpontban a tulajdonos, fenntartó vagy üzemeltető 

olyan vallási közösség volt, amelynek belső szabálya tiltja a 

temető vagy a temetési hely megszüntetését, és a temető 

tulajdonosának rendelkezésére álló nyilvántartások alapján az 

eltemettető vagy az eltemettető közeli hozzátartozójának 

személye nem állapítható meg, tartózkodási helye ismeretlen 

vagy az eltemettető és az eltemettető közeli hozzátartozója 

elhunyt, a temetési hely felett a vallási közösség rendelkezik, A 

rendelkezési jog időtartama ebben az esetben nem 

korlátozható.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

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

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,   

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

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet  

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  
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kötelezettségekről:   

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 
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nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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19. Ügytípus 

megnevezése: 
Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások 

vezetése  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

A családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, 

lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb iskolai 

végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma. 

A gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító 

adatai, lakcíme, illetve rokoni jogviszonya kódja. 

A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó 

következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti településenként 

való megadása: 

• a termőföld helyrajzi száma, 

• a termőföld művelési ága, 

• a termőföld területe hektárban, 

• a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése. 

A családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete. 

 

• nyilatkozat arról, hogy a törvény szerint élethivatásszerűen 

mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő 

tevékenységet kíván folytatni, 

• a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okiratot 

bemutatása, 

•  ennek hiánya esetén a legalább 3 éven át folytatott 

mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy 

egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolatát 

csatolja, vagy legalább 3 éve – a családi gazdálkodó által 

csatolt nyilvántartási szám alatt – mezőgazdasági termelő 

tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja, 

•  nyilatkozat arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi 

gazdaság központjaként megjelölt településen van, 

•  nyilatkozat arról, hogy a vagyoni, elszámolási viszonyukat a 

gazdálkodó család tagjai szerződésben megkötötték, 

• őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolván, vagy igazolás 

arról,hogy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében 

családi gazdálkodó szerepel az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában 

• nyilatkozat arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a 

családi gazdaság rendelkezésére bocsátott 

termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok 

megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő 

adatokkal. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

A nyilvántartásba vételi kérelem és a meglévő családi gazdaság 

adatainak módosítása esetén az illeték 3.000 Ft. A családi gazdaság 

területváltozásának bejelentése illetékmentes.  
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meghatározása: 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Jogosultak köre:  

Kérelmező az a családi gazdálkodó, aki:  

• rendelkezik érvényes őstermelői igazolvánnyal, vagy egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal,  

• élethivatásszerűen mezőgazdasági vagy mezőgazdasági 

kiegészítő tevékenységet folytat,  

• rendelkezik mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 

végzettséggel, vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 

három éve folytat mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét 

és ebből árbevétele származik,  

• legalább három év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi 

gazdaság központjaként megjelölt településen van.  

A járási hivatal a családi gazdálkodó és a gazdálkodó család tagjai 

közös kérelmének alapján nyilvántartásba veszi a családi 

gazdaságokat, azok földterületét, valamint vezeti a gazdaságban 

történő változásokat, módosításokat.  

A nyilvántartásba vételről a járási hivatalhatározatot bocsát ki.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárást megindító kérelem illetve a módosítási kérelem 

benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási hivatalnál, a 

kormányablakban, a települési ügysegédnél.  

A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt 

változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni 

és igazolni.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

8 nap 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

A családi kötelékben együtt gazdálkodók alapíthatnak családi 

gazdaságot. A termőföldet közösen művelik, egymással a 

megtermelt javak elosztásáról szerződéses viszonyban állnak. A 

családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a 

gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával kérheti. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linken 

elérhetőek:  

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmu

v_ig/nyomtatvanyok_fm/cs aladi_gazdasag_nyomtatvany.html  

és a Nyomtatványok menüpont I. számú pontjában 

megtalálhatóak.  

Az igénybe vehető 

elektronikus 
- 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/csaladi_gazdasag_nyomtatvany.html
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/csaladi_gazdasag_nyomtatvany.html
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/csaladi_gazdasag_nyomtatvany.html
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/csaladi_gazdasag_nyomtatvany.html
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programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok 

létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, 

valamint kiemelt támogatásukról, 

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.); 

• A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 

integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. 

évi CXXVI. törvény; 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés;  

• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény 5. § 

•  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 

átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 4. §; 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  
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• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 
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másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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20. Ügytípus 

megnevezése: 
A mezei őrszolgálat nyilvántartása, szakmai felügyelet, valamint 

a megalakulásához és működtetéséhez támogatás nyújtása  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

A mezei őrszolgálat megalakításhoz, fenntartásához és 

működtetéséhez szükséges kérelem. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

- 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó 

termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzéséről 

mezei őrszolgálatot hozhat létre és tarthat fenn. Az önkormányzat 

a mezei őrszolgálat létrehozását a járási hivatalnak köteles 

bejelenteni, a járási hivatal az őrszolgálatot közhiteles hatósági 

nyilvántartásba veszi.  

A mezei őrszolgálat szakmai felügyeletét a járási hivatal és a 

rendőrség látja el.  

A fenntartó köteles a mezőőr foglalkoztatásáról, illetve a 

foglalkoztatás megszüntetéséről a járási hivatalt és a rendőrséget 

a foglalkoztatást, illetve annak megszüntetését megelőzően öt 

napon belül írásban értesíteni.  

A járási hivatal a mezőőr számára az előírt vizsga és eskü letétele 

után szolgálati naplót ad ki.  

Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és 

működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos 

által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által 

biztosított hozzájárulásból kell fedezni.  

A megalakítási, fenntartási és működési költségek felét, de 

legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott összeget a 

központi költségvetés biztosítja hozzájárulásként az 

agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

fejezetéből. A járási hivatal megvizsgálja az önkormányzat 

kérelme alapján az igényjogosultságot és ennek alapján 

határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről, vagy a 

kérelem elutasításáról.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

A kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási 

hivatalnál. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
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Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény szabályai szerint teljes eljárásban 60 nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

A települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi 

kerületi, fővárosi) önkormányzat a közigazgatási területéhez 

tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a halastavat - 

őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. Több 

települési önkormányzat közös mezei őrszolgálatot hozhat létre. 

A hegyközség által létesített hegyőrségre és a hegyőrre – a 

törvényben foglalt eltérésekkel - a mezei őrszolgálatra és a 

mezőőrre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A mezei őrszolgálat létrehozását a mezőgazdasági igazgatási 

szervnek be kell jelenteni, amely az őrszolgálatot közhiteles 

hatósági nyilvántartásba veszi. A bejelentésnek tartalmaznia kell 

az őrszolgálat létszámát, az őrzött terület mértékét és a 

földrészletek helyrajzi számát. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, 

• 1997. évi CLIX. törvény a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati 

viszonyáról szólóm 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet  

• a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és 

működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének 

rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM 

együttes rendelet  

• a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres 

biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  
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• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  
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• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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21. Ügytípus 

megnevezése: 

Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használata 

jogszerűségének ellenőrzése. Az őstermelő által közölt és 

nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságának 

ellenőrzése (az értékesítés és a termelés helyszínén)  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

 érvényes őstermelő igazolvány, 

 adatnyilvántartó lap vagy annak másolati példánya, 

 értékesítési betétlap, 

 személyazonosító igazolvány, 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás hivatalból indul. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában 

mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői 

tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami 

szerepel a Nyilvántartásban. 

Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a 

mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az 

őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját 

őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a 

vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni. 

A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa 

bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem 

végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő egyéni 

vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket - 

egy időben, ugyanazon a helyszínen - kizárólag mezőgazdasági 

őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet. 

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 

hivatala, valamint a NÉBIH (a továbbiakban együtt: ellenőrző 

hatóság) annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben 

egyéni vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni 

vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai 

összevetésével is ellenőrizheti. 

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárás hivatalból indul.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
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határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

törvény szabályai szerint teljes eljárásban 60 nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

A járási hivatal ellenőrzi elárusító helyeken az őstermelői 

igazolvány használatának jogszerűségét. Az ellenőrzés során 

ellenőrzi az áru származását, megtekinti az őstermelő 

igazolványát, adatlapját. és ha az őstermelői igazolványban 

feltüntetett tevékenység és az árusító helyen lévő áru eltérő, akkor 

az igazolványt visszatartja, visszavonja. Abban az esetben, ha az 

őstermelői igazolványban feltüntetett tevékenység és az árusító 

helyen lévő áru eltér, akkor az ellenőr jogosult az őstermelő 

igazolványt visszavonni. Továbbá akkor is jogosult az őstermelői 

igazolvány visszavonására, ha az ellenőrzés során megállapítást 

nyer, hogy őstermelő által értékesíteni kívánt, illetve értékesített 

áru mennyisége több, mint az őstermelő termelési lehetősége, 

kapacitása.  

Az ellenőrző hatóság az igazolvány használata jogszerűségének, 

valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának 

ellenőrzése során jogosult:  

a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy 

értékesített őstermelői termék származását ellenőrizni;  

b) a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési 

betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy 

egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát 

elkérni, abba betekinteni;  

c) az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az 

értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;  

d) az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység 

jogszerűségének vizsgálatára irányuló eljárás jogerős 

lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés 

helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér;  

e) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során 

megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő 

őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a 

Nyilvántartásban szereplő adatoktól, vagy az egyéni 

vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett 

tevékenység is szerepel, vagy az értékesíteni kívánt vagy 

értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint 

amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága 

adatai alapján lehetősége van termelni, illetve olyan terméket 

értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit nem jelentett be.  

Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló 

döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány 

kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az 

ellenőrző hatóság - a jogsértés súlyától függően - két hónaptól két 

évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás 
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időtartamába - ha az igazolvány az őstermelői tevékenység 

jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára 

irányuló eljárás jogerős lezárásáig visszatartásra került - a 

visszatartás időtartamát be kell számítani.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. 

(XII. 26.) Korm. rendelet,  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

• 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 
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ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

•  Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 
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ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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22. Ügytípus 

megnevezése: 
A tanköteles tanuló részére nevelési-oktatási intézmény 

kijelölésére irányuló eljárás 

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

 

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

- 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Jogosultak köre: köznevelési intézmények  

A kizárást elrendelő határozatot követő 8. nap után, amennyiben 

a szülő nem talál új iskolát. 

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

3 munkanap 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 15 napon belül 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

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. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

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

(5) bekezdése 



435  

  

jogszabályok 

jegyzéke: 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 
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hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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23. Ügytípus 

megnevezése: 

Az egyházi és magánfenntartású köznevelési intézmények 

működésének engedélyezése – engedély kiadására / módosítására 

irányuló eljárás 

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

• 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 vonatkozásában vagy jelentős feladat- illetve 

létszámbővülés céljából kezdeményezi a fenntartó 

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

• 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. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Jogosultak köre: Nemzetiségi önkormányzat, nyilvántartásba vett 

egyház vagy annak belső egyházi jogi személye, jogi 
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személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, alapítvány, 

egyesület és más jogi személy képviselője, továbbá természetes 

személy, ha a tevékenység folytatására a jogot megszerzi.  

Az 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 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

2 hónap 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

a másodfokú eljárás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal hatáskörébe 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

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 
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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 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.  
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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 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.  
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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 nevelésioktatási 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.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 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  

• A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény  

• A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés  
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• 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  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 
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formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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24. Ügytípus 

megnevezése: 
Az egyházi és magánfenntartású köznevelési intézmények 

nyilvántartásba vételi eljárása 

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

• 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.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

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. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Jogosultak köre: az egyházi és magánfenntartású köznevelési 

intézmények fenntartói  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus 

ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

21 nap 

Fellebbezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 15 napon belül 
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elbírálására jogosult 

szerv: 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

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.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 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 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  
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• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az Ákr . 

határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• Az ügyfelet megilleti a tisztességes eljáráshoz és a 

jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez 

való jog és az eljárás során az anyanyelv, kisebbségi nyelv 

használatának joga.  

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást 

szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.  

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a döntés 

jogerőre emelkedéséig visszavonhatja.  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az irat betekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről. A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés 

közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni.  

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Az ügyfél a törvény által meghatározott esetekben eljárási 

költség viselésére, kérelemre indult eljárásban a bizonyítási 

eljárással járó költségek megelőlegezésére is köteles.  

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  

• A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem 

élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés 

követelményeinek megfelelően köteles eljárni.  

• A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály 

keretei között az ügyfél jogát és jogos – ideértve gazdasági – 

érdekét szem előtt tartva jár el. A közigazgatási hatósági 

eljárásban a törvény keretei között a hivatalból való eljárás elve 

érvényesül.  
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25. 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 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

kérelem a Bizottság szakértői véleményének felülvizsgálatára 

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A kérelem illetékmentes. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Jogosultak köre: tanuló törvényes képviselője, a szakértői 

bizottság, nagykorú tanuló esetében a tanuló  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus 

ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény szabályai szerint teljes eljárásban 60 nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 15 napon belül 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

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 lefolytatott – 

újabb vizsgálat elrendelésére és az ismételt vizsgálat eredménye 

alapján határozat meghozatalára. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 
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Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,  

• A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet  

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 
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szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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26. Ügytípus 

megnevezése: 
Tanköteles kor betöltése előtti tankötelezettség megkezdésének 

engedélyezésére irányuló eljárás 

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

• szakértői bizottság véleménye az iskolaérettségről,  

• szülő/törvényes képviselő kérelme.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 
Jogosultak köre: gyermek törvényes képviselője  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Papír alapon – személyesen vagy postai úton -, elektronikus 

ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény szabályai szerint teljes eljárásban 60 nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 15 napon belül 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

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.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

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

• A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási 
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(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet  

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 
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meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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27. Ügytípus 

megnevezése: 

Az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati 

fenntartású nevelési-oktatási intézmény fenntartói 

tevékenységének törvényességi ellenőrzése: 

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

 

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 
 

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárás hivatalból indul.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfőn: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

60 nap 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Oktatási Hivatal 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

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 
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ütemtervében foglaltak megvalósultak-e,  

• egyházi fenntartó esetében az SZMSZ jóváhagyásával 

kapcsolatos eljárás törvényese,  

• 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.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 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  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 
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és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 
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indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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28. Ügytípus 

megnevezése: 
Súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő 

személyek közlekedési kedvezménye 

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 

Járási Hivatala  

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

• 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  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

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 eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Személyesen ügyfélszolgálaton 

A kérelem folyó év január 1.-től március 31.-ig illetve április 1.-

től szeptember 30.-ig nyújtható be.  

Ügyfélfogadás ideje:  

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

A március 31.-ig előterjesztett kérelmek esetében a Járási Hivatal 

június 15. napjáig dönt az EMMI Segélyek és támogatások 

Főosztálya által megállapított keretszám  

50%-ig, az április 1. és szeptember 30. napja közt előterjesztett 
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kérelmek vonatkozásában December 15.-ig.  

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

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.  

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

• 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 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  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

www.lehetosegauto.hu 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

• 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.  

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen.  

http://www.lehetosegauto.hu/
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• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás 

formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 

meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a 

hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 
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szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél 

előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek 

egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  

 

 


