
Sorszám E-Papír témacsoportok Ügyleírások Számla megnevezése, száma:

1.
Áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással 

összefüggő feladatok

A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják az áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással 
összefüggő, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

2. Állami főépítészi feladatok
A fővárosi és megyei kormányhivatalban működő állami főépítész ellátja a 
feladat- és hatáskörébe tartozó állami főépítészi feladatokat.

3. Állategészségügyi feladatok
A megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok ellátják a feladat- 
és hatáskörükbe tartozó állategészségügyi feladatokat.

JNSZMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi számla: 
10045002-00301772-00000000

4. Állatvédelmi hatósági feladatok
A megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok ellátják a feladat- 
és hatáskörükbe tartozó állatvédelmi hatósági feladatokat.

JNSZMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi számla: 
10045002-00301772-00000000

5. Általános hatósági feladatok

A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják az általános, más ágazatba nem sorolható hatósági 
eljárásokkal (pl. kisajátítás. birtokvédelem, bányaszolgálom stb.) 
kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják a jogszabályokban meghatározott 
hatásköröket.

JNSZMKH Előirányzatfelhasználási keretszámla: 10045002-00299602-
00000000

6. Bányafelügyeleti igazgatási feladatok
A megyei kormányhivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe tartozó 
bányafelügyeleti, bányászati igazgatási feladatokat.

JNSZMKH Bányászati számla: 10045002-00335704-00000000

7.
Családi Csődvédelmi Szolgálattal kapcsolatos 

feladatok
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe 
tartozó Családi Csődvédelmi Szolgálattal kapcsolatos feladatokat.

JNSZMKH Előirányzatfelhasználási keretszámla: 10045002-00299602-
00000000

8. Családtámogatási feladatok

A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok a családtámogatási feladatok körében ellátják a családi pótlék 
megállapításával, a gyermekgondozási támogatásokkal, anyasági 
támogatással összefüggő, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

9. Egészségbiztosítási pénztári feladatok
A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe tartozó egészségbiztosítási 
pénztári feladatokat.

JNSZMKH Egészségbiztosítási számla: 10045002-00301844-00000000

10. Élelmiszerlánc-biztonsági feladatok
A megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok ellátják a feladat- 
és hatáskörükbe tartozó élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerminőség-
ellenőrzési feladatokat.

JNSZMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi számla: 
10045002-00301772-00000000

11. Fogyasztóvédelmi feladatok
A Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják a fogyasztóvédelemmel, panaszkezeléssel összefüggő, 
feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

JNSZMKH Előirányzatfelhasználási keretszámla: 10045002-00299602-
00000000

12. Földhivatali feladatok
A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe tartozó ingatlanügyi, földügyi 
igazgatási feladatokat.

JNSZMKH Földművelésügyi számla: 10045002-00301806-00000000

13.
Földművelésügyi és mezőgazdasági igazgatási 

feladatok

A megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok ellátják a feladat- 
és hatáskörükbe tartozó agrárkár-megállapító szervi, borászati hatósági, 
mezőgazdasági igazgatási szervi, pálinkaellenőrző hatósági, telepítési 
hatósági, valamint tenyésztési hatósági feladatokat.

JNSZMKH Földművelésügyi számla: 10045002-00301806-00000000

14. Gyámügyi feladatok
A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják a gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatással összefüggő, 
feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

15. Halászati igazgatási feladatok
A Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a járási hivatalok ellátják a 
halászati igazgatással, halgazdálkodással összefüggő, feladat- és 
hatáskörükbe tartozó feladatokat.

JNSZMKH Földművelésügyi számla: 10045002-00301806-00000000

16. Környezet- és természetvédelmi feladatok

A Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a járási hivatalok ellátják a 
környezet- és természetvédelmi igazgatással, zajmérésekkel, környezeti 
rezgésmérésekkel, radiológiai vizsgálatokkal, levegőminőségi tervvel, 
hulladékgazdálkodással összefüggő feladat- és hatáskörükbe tartozó 
feladatokat.

JNSZMKH Környezet- és Természetvédelmi számla: 10045002-00335694-
00000000

17. Közfoglalkoztatási feladatok
A fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe tartozó  közfoglalkoztatási 
feladatokat.



18. Közlekedési igazgatási feladatok
Budapest Főváros Kormányhivatala és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
ellátják a feladat- és hatáskörükbe tartozó közlekedési igazgatási 
feladatokat.

Eljárási illetékek: MÁK eljárási illetékbevételi számla: 10032000-
01012107; Vagyonszerzési illeték NAV gépjármű vagyonszerzési bevételi 
számla: 10032000-060576884; Forgalmi rendszám, reg matrica 
utángyártás BM: 10032000-01483305-39100007; Eljárások díjai 10045002-
00299602-00000000; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számla:  10032000-
00290713-38100004

19. Közoktatási feladatok
A fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe tartozó közoktatási, 
köznevelési feladatokat.

20.
Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 

feladatok
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe 
tartozó lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatokat.

21. Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe tartozó mérésügyi és műszaki 
biztonsági feladatokat.

Budapest Főváros Kormányhivatal: 10023002-00309653-00000000

22. Munkaügyi, munkavédelmi feladatok
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe 
tartozó állami foglalkoztatási, munkaügyi, munkavédelmi feladatokat.

23. Népegészségügyi feladatok
A fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe tartozó népegészségügyi 
(közegészségügyi, járványügyi stb.) feladatokat.

JNSZMKH Népegészségügyi számla: 10045002-00301947-00000000

24. Növény- és talajvédelmi feladatok
A járási hivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe tartozó növény- és 
talajvédelmi feladatokat.

JNSZMKH Növény- és talajvédelmi számla: 10045002-00301796-00000000

25.
Növénytermesztési, vetőmag- és szaporítóanyag-

felügyeleti feladatok

A Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a járási hivatalok ellátják a 
növénytermesztéssel, vetőmagokkal, kertészeti szaporítóanyagokkal, 
erdészeti szaporítóanyagokkal összefüggő, feladat- és hatáskörükbe 
tartozó feladatokat.

JNSZMKH Növény- és talajvédelmi számla: 10045002-00301796-00000000

26. Nyugdíjbiztosítási feladatok

A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják az öregségi nyugdíjjal, hozzátartozói nyugellátásokkal, 
özvegyi nyugdíjjal, árvaellátással, szülői nyugdíjjal összefüggő feladat- és 
hatáskörükbe tartozó feladatokat.

27. Okmányügyintézési feladatok
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok ellátják az okmányok kibocsátásával, 
cseréjével, pótlásával, az okmányügyintézéssel összefüggő, feladat- és 
hatáskörükbe tartozó feladatokat.

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (=második ügyfélkapu 
nyitás)
- Nemzetközi vezetői engedély kiadása
- A forgalomból történő kivonás utáni ismételt forgalom helyezés
- Lassú jármű és pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása
- Forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges 
kivonás, az ideiglenes forg. történő kivonás, kérelemre történő 
megszüntetése
- Záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és 
törzskönyvet kiállítani
- Egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem
- Indítási napló
- Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása
- Jármű előzetes eredetiség megállapítását igazoló hatósági bizonyítvány 
kiállítása    - Közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített 
adatszolgáltatás (54/1999. (XII.25.) BM rendelet)
- Polgári személyi adat és lakcím nyilvántartásból adatszolgáltatás 
(16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet)                                                                                     
- fellebbezési díjak                                                                                                 
JNSZMKH Előirányzatfelhasználási keretszámla: 10045002-00299602-
00000000   - Útlevél, rendszám: Belügyminisztérium: 10032000-01483305-
39100007, Gépjármű átírás, üzembentartó bejegyzés: NAV gépjármű 
vagyonszerzési bevételi számla: 10032000-06057684, Forgalmi, 
törzskönyv, jogosítvány: Magyar Államkincstár eljárási illetékbevételi 
számla: 10032000-01012107

28. Örökségvédelmi feladatok
Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják a kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladat- és 
hatáskörükbe tartozó feladatokat.

29. Pártfogó felügyelői feladatok
A fővárosi és megyei kormányhivatalok a pártfogó felügyelői feladatok 
körében ellátják a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó 
feladatokat.

30.
Piacfelügyeleti és szolgáltatás engedélyezési 

feladatok

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok ellátják a piacfelügyelettel és 
szolgáltatás engedélyezéssel összefüggő, feladat- és hatáskörükbe tartozó 
feladatokat.

JNSZMKH Előirányzatfelhasználási keretszámla: 10045002-00299602-
00000000

31. Rehabilitációs igazgatási feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a 
rehabilitációs és rokkantsági ellátás megállapításával kapcsolatos, 
valamint az egészségi állapot, fogyatékosság szakkérdésének 
vizsgálatával összefüggő, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

JNSZMKH Rehabilitációs és Társadalombiztosítási számla: 10045002-
00329981-00000000

32. Szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok
A fővárosi és megyei kormányhivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe 
tartozó szakképzési és felnőttképzési hatósági  feladatokat.

33. Szociális igazgatási feladatok
A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják a szociális igazgatással, valamint szociális ellátásokkal 
összefüggő feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

34. Útügyi igazgatási feladatok
Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok ellátják a feladat- és hatáskörükbe tartozó útügyi igazgatási 
feladatokat.



35. Vadászati hatósági feladatok
A Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a járási hivatalok ellátják a 
vadászati igazgatással, vadgazdálkodással összefüggő, feladat- és 
hatáskörükbe tartozó feladatokat.

JNSZMKH Földművelésügyi számla: 10045002-00301806-00000000


