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I. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeire vonatkozó közös 
szabályok 

 

I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai 
 

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
Telefon: 06-46/512-901 

Fax: 06-46/512-903 

E-mail: hivatal@borsod.gov.hu 

 

I.2. Az Ügyrend hatálya 

 

Jelen Ügyrend hatálya kiterjed a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) vezető kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetőire, 
valamint a járási hivatalok vezetőire, hivatalvezető-helyetteseire, a járási hivatalok szervezeti 
egységeinek vezetőire és valamennyi állami tisztviselőre, állami ügykezelőre, munkavállalóra. 

 

I.3. A feladatok megoszlása 

 

A feladatok főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok 
közötti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Kormányhivatal Ellátandó feladatok 

Kormánymegbízotti Kabinet 

kabineti feladatok; integritásirányítási feladatok,  
belső adatvédelmi feladatok; állami főépítészi 

feladatok; fejlesztésekkel, beruházásokkal, 
pályázatokkal kapcsolatos feladatok 

Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági feladatok 

Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok 

Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
agrár- és vidékfejlesztési támogatással 

kapcsolatos feladatok 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladatok; földhivatali feladatok, földművelésügyi 

feladatok 

Népegészségügyi Főosztály 

népegészségügyi feladatok, közegészségügyi-
járványügyi  

és környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumi 
feladatok 

  

mailto:hivatal@borsod.gov.hu


4  
Kormányhivatal Ellátandó feladatok 

Társadalombiztosítási Főosztály egészségbiztosítási pénztári feladatok; 
nyugdíjbiztosítási feladatok; 

rehabilitációs hatósági és szakértői feladatok 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály szociális és gyámügyi feladatok; 
pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok 

Foglalkoztatási Főosztály foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok 

Hatósági Főosztály építésügyi feladatok; általános hatósági feladatok; 
Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 
feladatok; oktatással kapcsolatos feladatok; 

törvényességi felügyeleti feladatok; 
bányafelügyeleti feladatok 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok; 
informatikai feladatok 

Jogi és Koordinációs Főosztály humánpolitikai feladatok; jogi feladatok, 
perképviseleti feladatok; koordinációs feladatok 

Járási Hivatal Ellátandó feladatok 

Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági feladatok; 
járási védelmi igazgatási feladatok 

Hatósági Főosztály általános járási hatósági feladatok; egyszerűsített 
hatósági ellenőrzési feladatok; oktatással 

kapcsolatos feladatok; igazságügyi feladatok; 
természetes személyek adósságrendezésével 
kapcsolatos feladatok; építésügyi feladatok, 

örökségvédelmi feladatok; szociális és gyámügyi 
feladatok; népegészségügyi feladatok 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási 
Főosztály 

családtámogatási és lakáscélú állami 
támogatásokkal kapcsolatos feladatok, 
egészségbiztosítási pénztári feladatok, 

nyugdíjbiztosítási feladatok, keresőképesség és 
keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos 

feladatok, rehabilitációs igazgatási feladatok 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főosztály 

foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok; 
munkaügyi és munkavédelmi feladatok 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladatok; növény- és talajvédelmi feladatok 

Agrárügyi Főosztály erdészeti hatósági és igazgatási feladatok; 
földhivatali feladatok, földművelésügyi feladatok 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok 

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály közlekedési feladatok; 
mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok; 
fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok 

Kormányablak Osztály ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok 
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Járási Hivatal Ellátandó feladatok 

Kormányablak és Okmányirodai Osztály 
ügyfélszolgálati és kormányablak, okmányirodai 

feladatok 

Hatósági Osztály 

általános járási hatósági feladatok,  
Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 
feladatok, egyszerűsített hatósági ellenőrzési 
feladatok, oktatással kapcsolatos feladatok, 
fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
szociális és gyámügyi feladatok, igazságügyi 

feladatok 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály  

általános járási hatósági feladatok,  
Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 
feladatok, egyszerűsített hatósági ellenőrzési 
feladatok, oktatással kapcsolatos feladatok, 
fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok, 

szociális és gyámügyi feladatok, igazságügyi 
feladatok  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály 

élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi 
feladatok 

Építésügyi Osztály építésügyi feladatok 

Társadalombiztosítási Osztály 

nyugdíjbiztosítási és családtámogatási feladatok, 
lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 

feladatok 

Foglalkoztatási Osztály foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok 

Földhivatali Osztály földhivatali, földművelésügyi feladatok 

Népegészségügyi Osztály népegészségügyi feladatok 

Járási Hivatal érintett osztálya járási védelmi igazgatási feladatok 

 

I.4. A munkafolyamatok leírását, folyamatábráit a főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti 
egységek és a járási hivatalok tekintetében jelen Ügyrend 2. függeléke tartalmazza. 

 

I.5. A szakkérdések vizsgálatában történő együttműködés szabályai 
 

I.5.1. Általános szabályok 

 

I.5.1.1. A kapcsolatfelvétel általános szabályai 
 

A hatósági eljárást lefolytató szervezeti egység (a továbbiakban: eljáró hatóság) az eljárás során 
felmerülő szakkérdés vizsgálatát elsődlegesen a szakkérdés megítélésére megfelelő 
szakértelemmel rendelkező szervezeti egység (főosztály, járási hivatal) bevonásával végzi. 
 

Azon szakkérdések esetében, amelyek vizsgálatához jogszabály valamennyi esetben helyszíni 
szemle tartását írja elő, a szakkérdés vizsgálatát elsődlegesen a szakkérdés megítélésére 
megfelelő szakértelemmel rendelkező járási hivatal bevonásával kell végezni. 
 

A közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására kijelölt ügyintéző az ügyirat átvételét követően 
haladéktalanul ellenőrzi, hogy az ügy elintézése során szükséges-e valamely – másik szervezeti 
egység feladatkörét érintő – szakkérdés vizsgálata. 
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A kijelölt ügyintéző a szükségesség tényét haladéktalanul jelzi közvetlen munkahelyi 
vezetőjének, egyidejűleg – a szakkérdés vizsgálatára kijelölt ügyintézőről történő tájékoztatás 
beszerzése érdekében – elkészíti a szakkérdés vonatkozásában feladatkörében érintett másik 
szervezeti egység vezetője felé intézendő megkeresés tervezetét. 
 

A megkeresést – az eljáró hatóság ügyintézője által készített és a szervezeti egységnél 
kiadmányozásra feljogosított állami tisztviselő által jóváhagyott feljegyzés formájában – 

haladéktalanul, de legfeljebb az eljárás megindulását követő  
2 munkanapon belül elektronikus úton közvetlenül kell megküldeni a szakkérdés tisztázása 
céljából megkeresendő szervezeti egység részére. 
 

Az eljáró hatóság – a szakkérdés vizsgálatának igénye esetén – 

az abban közreműködő ügyintéző kijelölése céljából tett intézkedéssel egyidejűleg  
az ügyben érkezett valamennyi irat elektronikus másolatát megküldi a megkeresett szervezeti 
egység részére annak érdekében, hogy a kérelemmel összefüggésben felmerülő hiánypótlás, 
más szerv megkeresésének szükségessége a szakkérdés vizsgálatával összefüggésben is 
megállapítható legyen. 
 

Amennyiben a szakkérdés megítéléséhez szükséges dokumentum elektronikus formában nem 
áll rendelkezésre, és digitalizálása akadályba ütközik, vagy a szakkérdés megválaszolása annak 
eredeti formában való vizsgálatát teszi szükségessé, a dokumentumnak a megkeresett 
szervezeti egységhez történő eljuttatásáról hivatali futár útján kell gondoskodni, lehetőség szerint 
a megkeresés elektronikus úton történő továbbításával azonos, de legkésőbb az azt követő 
munkanapon. 

 

Abban az esetben, ha a vizsgálandó szakkérdéssel kapcsolatos megkeresés nyilvánvalóan nem 
a szükséges szakismerettel, tárgyi erőforrással rendelkező, illetve az Ügyrend által elsődlegesen 
közreműködésre kijelölt szervezeti egységhez érkezett, vagy jogszabály a szakkérdés 
vizsgálatát kifejezetten más szervezeti egységhez rendeli, a megkeresett szervezeti egység 
kiadmányozásra feljogosított állami tisztviselője – az ügyintéző által készített és a szervezeti 
egység kiadmányozásra feljogosított állami tisztviselője által jóváhagyott, az irányadó 
jogszabályok megjelölését és indokolást tartalmazó elektronikus úton továbbított feljegyzés 
formájában – haladéktalanul, közvetlenül értesíti az eljáró hatóság vezetőjét, egyidejűleg 
gondoskodik a nem digitalizált formában megküldött dokumentumok visszajuttatásáról. 
 

Ennek elkerülése érdekében az érintett szervezeti egységek vezetői, illetve ügyintézői 
egymással előzetesen egyeztetnek. 
 

A megkeresett szervezeti egység szükséges szakismeretet, illetve tárgyi erőforrást feltételező 
feladatkörének megállapítására az SzMSz-ben, valamint a jogszabályokban meghatározottak  
az irányadóak. 
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I.5.1.2. A szakkérdés vizsgálatában közreműködő ügyintéző kijelölése, értesítés az eljárás 

megindításáról 
 

A szakkérdés megválaszolásában közreműködő állami tisztviselő kijelölésére az ügyintéző 
kijelölésének általános hivatali rendje (szignálás) szerint kerül sor. Az SzMSz alapján – 

amennyiben az ügy jellege azt szükségessé teszi – a munkáltatói jogkör gyakorlója közvetlen 
egyedi utasítással teljesíti a kijelölést. 
 

A megkeresett szervezeti egység vezetője haladéktalanul intézkedik a szakkérdés vizsgálatában 
közreműködő ügyintéző kijelöléséről, akinek nevéről és elérhetőségéről a megkeresés 
fogadásának napján, de legkésőbb az ezt követő munkanapon 12:00 óráig tájékoztatja az eljáró 
hatóság vezetőjét. 
 

A szakkérdés vizsgálata során az ügyintézésre kijelölt állami tisztviselő a továbbiakban a 
vizsgálatot kérő szervezeti egység vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni. 
 

Amennyiben az eljárásban függő hatályú döntés meghozatalának van helye és az eljárásban 
előre láthatóan szakkérdés vizsgálatára is sor kerül, a függő hatályú döntésben a szakkérdés 
vizsgálatában közreműködő ügyintéző nevét és elérhetőségét is fel kell tüntetni a 
Kormányhivatal szakkérdéssel kapcsolatos feladatellátásában közreműködő szervezeti 
egységének vezetőjétől – az értesítést megelőzően – beszerzett tájékoztatás alapján. 

 

I.5.1.3. Intézkedések a szakkérdés vizsgálatában közreműködő ügyintéző kijelölését követően, a 

szakkérdés vizsgálatához szükséges tényállás tisztázása 

 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresést annak megérkezését követő 5 munkanapon 
belül – amennyiben jogszabály a szakkérdés vizsgálatára tekintettel az eljáró hatóság számára 
hosszabb ügyintézési határidőt állapít meg, az ennek arányosan megfelelő időtartamon belül – 

teljesíteni kell. A közreműködő állami tisztviselő munkáltatói jogkör gyakorlója általi közvetlen 

egyedi utasítással való kijelölése esetén a teljesítési határidő a kijelölés megvalósulását követő 
munkanapon kezdődik, illetve az egyedi utasításban megjelölt határidővel történik. 
 

Amennyiben a szakkérdés megválaszolása határidőn belül előre láthatóan nem teljesíthető, erről 
a megkeresett szervezeti egység a határidő lejártát megelőzően legalább 2 munkanappal értesíti 
az eljáró hatóságot, amely köteles valamennyi lehetséges (hatósági, munkaszervezési, 
munkáltatói) intézkedés kezdeményezésével, illetve foganatosításával biztosítani az ügyintézési 
határidő szakszerű ügyintézés melletti betartását. 
 

Ha a szakkérdéssel összefüggésben – a hiánypótlás, más szerv megkeresése, illetve a 
költségelőlegezés esetét ide nem értve – a tényállás tisztázása szükséges, azt a megkeresett 

szervezeti egység az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
(a továbbiakban: Ákr.) hatóságra vonatkozó szabályai alapján teljesíti. 
 

A megkeresett szervezeti egység kijelölt ügyintézője a megküldött iratokat haladéktalanul 
megvizsgálja, és feljegyzést készít a vizsgálat megállapításairól, indokolt esetben pontosan 
megjelölve a hiánypótlás (megkeresés) szükségességének okát, a hiánypótlási felhívásnak  
(megkeresésnek) a szakkérdéssel összefüggésben megfogalmazandó, a kérelmezőre 
(megkeresendő szervre) vonatkozó konkrét rendelkezéseit, jogszabályi alapját olyan formában, 
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ahogyan az a hiánypótlási felhívásról (megkeresésről) szóló végzés rendelkező részébe, illetve 
indokolásába beillesztendő. 
 

Amennyiben a megkeresés tárgyát képező szakkérdés megválaszolásához hiánypótlási felhívás, 
illetve más szerv megkeresése szükséges, erről a szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan 
megkeresett szervezeti egység kiadmányozásra feljogosított állami tisztviselője haladéktalanul, 
de legfeljebb 3 munkanapon belül közvetlenül értesíti az eljáró hatóság vezetőjét – az ügyintéző 
által készített és a szervezeti egység kiadmányozásra feljogosított  állami tisztviselője által 
jóváhagyott, az irányadó jogszabályok megjelölését és indokolást tartalmazó – elektronikus úton 
továbbított feljegyzés formájában. 
 

A szakkérdés vizsgálatában közreműködő szervezeti egység a fentebb leírt módon tájékoztatja a 
megkereső szervezeti egységet a szakkérdéssel összefüggésben felmerülő, illetve felmerült 
eljárási költség mértékét, előlegezését, viselését érintően. 
 

Az eljáró hatóság a kérelem, illetve mellékletei tartalmára tekintettel kiadásra kerülő hiánypótlási 
felhívást úgy köteles foganatosítani, hogy az valamennyi, a szakkérdéssel feladatkörében 
érintett szervezeti egység részéről jelzett hiányosság megszüntetésére alkalmas legyen. Az 

ennek érdekében esetleg szükséges egyeztetést az eljárás lefolytatására, valamint a szakkérdés 
vizsgálatára kijelölt ügyintézők egymással közvetlenül, rövid úton folytatják le és annak 
eredményét az iratra történő feljegyzés formájában, vagy elektronikus levélváltással, írásban 
rögzítik. 
 

Az eljáró hatóság a hiánypótlási felhívásról szóló végzés kiadmányozott példányának 
elektronikus másolatát – a postázásról történő intézkedéssel egyidejűleg – tájékoztatásul 
megküldi a szakkérdés vizsgálata céljából megkeresett szervezeti egységnek. 
 

Az eljáró hatóság a hiánypótlási felhívásban, illetve a más szerv iránti megkeresésben foglaltak 
eredményéről, vagy eredménytelenségéről – a megkeresésre irányadó kapcsolattartási 
szabályok alkalmazásával – haladéktalanul tájékoztatja a szakkérdés vizsgálata céljából 
megkeresett szervezeti egységet. 
 

A szakkérdés vizsgálatában közreműködő szervezeti egység kiadmányozásra feljogosított állami 
tisztviselője az üggyel kapcsolatban tudomására jutott, az eljáró hatóság intézkedésének 
(például az eljárás akadályozása szankcionálásának, az eljárás felfüggesztésének, eljárás 
megszüntetésének szükségessége) indokoltságáról a döntés, intézkedés alapjául szolgáló 
körülményeket és jogszabályi rendelkezéseket részletesen bemutató szövegtervezet 
szerkeszthető formában történő egyidejű megküldése mellett – a fentebb leírt módon – 

haladéktalanul értesíti az eljáró hatóság vezetőjét. 
 

Az eljáró hatóság vezetője haladéktalanul gondoskodik a jelzett hatósági döntés, intézkedés 
foganatosításáról, amelyről a kiadmányozott dokumentum elektronikus másolatának a 
postázásról történő intézkedéssel egyidejű megküldésével tájékoztatja a szakkérdés 
vizsgálatában közreműködő szervezeti egységet. 
 

A szakkérdéssel összefüggésben felmerülő, a tényállás tisztázásához szükséges egyéb 
intézkedéseket a megkeresett szervezeti egység foganatosítja, amelyről döntése, intézkedése 
kiadmányozott példánya elektronikus másolatának a postázásról történő intézkedéssel egyidejű 
megküldésével tájékoztatja a megkereső szervezeti egységet. 



9  
 

Az integrált eljárás során felmerülő eljárási cselekményeket az abban közreműködő valamennyi 
szervezeti egység a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint 
a Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott által kiadott utasításokban, az Ügyrendben foglalt 
ügyintézési, illetve intézkedési határidők figyelembevételével köteles teljesíteni. 
 

A szakkérdésekkel érintett hatósági eljárásban felmerülő, belső munkaszervezés keretei között 
megoldandó feladatok teljesítésének határideje az adott feladatnak a címzett szervezeti 
egységhez történő megérkezésétől kezdődik. A szakkérdés vizsgálatára hivatott szervezeti 
egység vezetője és a kijelölt ügyintéző a határidők betartásáért az általános szabályok szerint 
tartozik felelősséggel. 

 

I.5.1.4. Véleményadás a szakkérdésben, az érdemi döntés meghozatala 

 

A szakkérdés vizsgálatára kijelölt ügyintéző az erre irányuló megkeresést, illetve ha a 
szakkérdés vonatkozásában hiánypótlási felhívás, más szerv megkeresése, illetve a vizsgálat 
költségeivel kapcsolatos előlegezésre történő felhívás került kiadásra, az abban foglaltak 
teljesítéséről szóló értesítést követően haladéktalanul megkezdi a szakkérdés érdemi 
vizsgálatát. 
 

A vizsgálat eredményéről a kijelölt ügyintéző feljegyzést készít, amelyben – az ügyben hozandó 
érdemi döntést tartalmazó dokumentum megszerkesztéséhez alkalmas tartalommal és  
formában – részletezi a szakkérdéssel kapcsolatos álláspontját, annak indokolását, jogszabályi 
alapjait. 

 

A feljegyzésben a szakkérdést érintő érdemi rendelkezések és megállapítások mellett utalni 
szükséges a szakkérdés vonatkozásában esetlegesen felmerülő járulékos kérdésekre is, így 
különösen a szakkérdéssel összefüggésben keletkezett eljárási költség megállapításának, 
viselésének kérdésére, az ügy jellege függvényében a fellebbezés halasztó hatályának 
kizárására, az ügyfélnek, az eljárás egyéb résztvevőjének szóló tájékoztatás nyújtására. 
 

A megkeresett szervezeti egység a szakkérdés vizsgálatára alapozott, az irányadó jogszabályok 
megjelölését és indokolást tartalmazó véleményt a szakkérdésben történő közreműködésre 
kijelölt ügyintéző által készített, a szakkérdéssel összefüggő feladatellátásban kiadmányozásra 
feljogosított állami tisztviselő által jóváhagyott feljegyzés formájában adja ki, melyet az eljáró 
hatóság részére elektronikus úton közvetlenül – jogszabályban, illetve az SzMSz-ben, ennek 

hiányában az Ügyrendben a szakkérdés vizsgálatára megállapított határidőn belül – küld meg, 
illetve ezzel egyidejűleg gondoskodik a nem digitalizált formában megküldött dokumentumok 
visszajuttatásáról. 
 

Az ügyben hozandó érdemi döntés tervezetének elkészítése érdekében szükséges egyeztetést 
az eljárás lefolytatására, valamint a szakkérdés vizsgálatára kijelölt ügyintézők egymással 
közvetlenül, rövid úton folytatják, és ennek eredményét az iratra történő feljegyzés formájában, 
vagy elektronikus levélváltással, írásban rögzítik. 
 

Amennyiben a szakkérdés tekintetében az eljárásban résztvevő szervezeti egységek eltérő 
álláspontot képviselnek, úgy azokkal összefüggésben a közreműködésre kijelölt ügyintézők 
haladéktalanul, rövid úton – telefonon, vagy elektronikus levélváltással – egyeztetést folytatnak. 
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Ennek esetleges sikertelenségéről a hatósági döntés előkészítésére kijelölt ügyintéző a 
közvetlen vezetőt azonnal tájékoztatja. Ezt követően az egyeztetést – az eljáró hatóság 
vezetőjének kezdeményezése alapján – az érintett szervezeti egységek vezetői között kell 
lefolytatni, s annak eredményeként kölcsönösen elfogadott álláspontra jutni. 
 

A döntés tervezetének véglegesítésére és a döntés kiadmányozására az eljáró hatóságnál kerül 
sor. 

 

Az eljáró hatóság a döntés kiadmányozott példányának elektronikus másolatát a postázásról 
történő intézkedéssel egyidejűleg tájékoztatásul megküldi a megkeresett szervezeti egységnek. 

 

I.5.1.5. A kizárási szabályok alkalmazása a másodfokú eljárások során 

 

A szakkérdés vizsgálatával folytatott másodfokú eljárásokban a hatósági eljárásra kijelölt 
szervezeti egység köteles vizsgálni, hogy az ügy elsőfokú elintézésében a Kormányhivatal, mint 
elsőfokú szakhatóság, illetve valamely szervezeti egysége, vagy átirányított állami tisztviselője  
a szakkérdés vizsgálatában közreműködött-e, ezért fennáll-e az Ákr. 23. § (2), vagy (5) 

bekezdéseiben meghatározott kizárási ok. 
 

A Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság vonatkozásában fennálló kizárási oknak az annak 
elbírálására hivatott felügyeleti szerv felé történő bejelentését tartalmazó főigazgatói intézkedés 
tervezetét az eljáró hatóság készíti el. 
 

Átirányított kormányhivatali állami tisztviselőnek az ügy elsőfokú elintézésében való 
közreműködése esetén a másodfokú eljárásban felmerülő kizárási ok bejelentésére és 
megszüntetésére – az Ákr. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel – az eljáró 
hatóságnál kerül sor. 

 

I.5.2. A szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresések egyes formái 
 

I.5.2.1. 

5.2.1  

 

 

 

 

Amennyiben a Kormányhivatal valamely főosztálya látja el az eljáró hatósági feladatokat, míg egy másik, 
vagy több főosztálya rendelkezik a szakkérdés megítéléséhez szükséges szakértelemmel, illetve 
tárgyi erőforrással, az eljáró hatósági feladatokat ellátó főosztály, vagy osztály bevonja 
eljárásába a társfőosztályt, vagy főosztályokat a megválaszolandó szakkérdés tekintetében. 

 

A Kormányhivatalon belül az érintett főosztályok, osztályok eljárására az „Általános szabályok” részben 
megfogalmazottak az irányadók azzal, hogy a megkeresést, a megkereső szerv felé irányuló 
esetleges értesítéseket és a válaszadást az érintett főosztályok, osztályok kiadmányozásra 
feljogosított állami tisztviselője által jóváhagyott feljegyzés formájában kell teljesíteni, valamint 
azzal, hogy a más szerv megkeresését – a megkereső szervezeti egység egyidejű tájékoztatása 
mellett – a megkeresett szervezeti egység is foganatosíthatja. 

 

I.5.2.2. 

Hatósági eljárást lefolytató  
szervezeti egység 

Szakkérdés vizsgálatát lefolytató  
szervezeti egység 

Kormányhivatal főosztálya Kormányhivatal másik főosztálya(i) 
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Amennyiben a járási hivatal valamely (fő)osztálya látja el az eljáró hatósági feladatokat, míg ugyanazon 
járási hivatal másik, vagy több (fő)osztálya rendelkezik a szakkérdés megítéléséhez szükséges 
szakértelemmel, illetve tárgyi erőforrással, az eljáró hatósági feladatokat ellátó (fő)osztály 
bevonja eljárásába a társ(fő)osztályt, vagy (fő)osztályokat a megválaszolandó szakkérdés 
tekintetében. 

 

A járási hivatalon belül érintett (fő)osztályok eljárására az „Általános szabályok” részben 
megfogalmazottak az irányadók azzal, hogy a megkeresést, a megkereső szerv felé irányuló 
esetleges értesítéseket és a válaszadást az érintett (fő)osztályok kiadmányozásra feljogosított 
állami tisztviselői által jóváhagyott feljegyzés formájában kell teljesíteni, valamint azzal, hogy  
a más szerv megkeresését – a megkereső szervezeti egység egyidejű tájékoztatása mellett – a 

megkeresett szervezeti egység is foganatosíthatja. 
 

Az orvosszakértő közreműködését igénylő szakkérdések esetében a megkeresést a személyes 
vizsgálathoz szükséges időtartam figyelembevételével ésszerű határidőn belül kell a 
megkeresett szerv felé eljuttatni, hogy a függő hatályú döntés hatályosulása elkerülhető legyen. 
Ezen esetekben a szakvéleményt a megkeresett szerv 15 munkanap alatt köteles megadni. 

 

I.5.2.3. 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben a járási hivatal valamely (fő)osztálya látja el az eljáró hatósági feladatokat, míg az 
ugyanazon kormányhivatalhoz tartozó másik, vagy több járási hivatal, másik, vagy több 
(fő)osztálya rendelkezik a szakkérdés megítéléséhez szükséges szakértelemmel, illetve tárgyi 
erőforrással, az érintett járási hivatal (fő)osztályainak eljárására az „Általános szabályok” 
részben megfogalmazottak az irányadók. 

Az SzMSz 25. § (3) bekezdése szerint a megkeresett járási hivatalvezető a megkeresést követően – a 

szignálás keretei között – haladéktalanul utasítja a szükséges szakmai ismerettel rendelkező 
állami tisztviselőt foglalkoztató, vagy a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység 
vezetőjét, hogy a szakkérdés ügyében járjon el. 

 

I.5.2.4. 

 

 

 

 

 

Amennyiben a járási hivatal valamely (fő)osztálya látja el az eljáró hatósági feladatokat, míg az 
ugyanazon kormányhivatal valamely főosztálya, vagy több főosztálya rendelkezik a szakkérdés 

Hatósági eljárást lefolytató  
szervezeti egység 

Szakkérdés vizsgálatát lefolytató  
szervezeti egység 

Járási Hivatal osztálya ugyanazon Járási Hivatal másik 
osztálya(i) 

Hatósági eljárást lefolytató  
szervezeti egység 

Szakkérdés vizsgálatát lefolytató  
szervezeti egység 

Járási Hivatal osztálya másik Járási Hivatal osztálya(i) 

Hatósági eljárást lefolytató  
szervezeti egység 

Szakkérdés vizsgálatát lefolytató  
szervezeti egység 

Járási Hivatal osztálya Kormányhivatal főosztálya(i) 
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megítéléséhez szükséges szakértelemmel, illetve tárgyi erőforrással, az „Általános szabályok” 
részben megfogalmazottak nem alkalmazhatóak. Ebben az esetben a járási hivatalvezető 
elektronikus úton megküldött hivatalos levélben azzal keresi meg a kormánymegbízottat, hogy a 
Kormányhivatal valamely szervezeti egységétől átirányítás útján biztosítsa a járási hivatal 
számára az adott szakkérdés tekintetében megfelelő szakismerettel rendelkező ügyintéző 
hatósági eljárásban történő közreműködését. 

 

A kormánymegbízott a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul gondoskodik a szakmai 

ismerettel rendelkező állami tisztviselő megkereső szervezeti egységhez történő ideiglenes 
átirányításáról. 

 

A Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya a szakkérdésekben 
történő közreműködése során az „Általános szabályok” részben megfogalmazottak 
alkalmazásával jár el. 

 

I.5.2.5.  

 

 

 

 

 

Amennyiben a Kormányhivatal valamely főosztálya látja el az eljáró hatósági feladatokat,  
míg az ugyanazon kormányhivatalhoz tartozó valamely főosztály nem, de az ugyanazon 
kormányhivatalhoz tartozó járási hivatal valamely (fő)osztálya, vagy több (fő)osztálya rendelkezik  

a szakkérdés megítéléséhez szükséges szakértelemmel, illetve tárgyi erőforrással, az  
„Általános szabályok” című részben megfogalmazottak irányadóak azzal, hogy a hatósági 
eljárást folytató kormányhivatali szervezeti egység vezetője hivatalos levélben, közvetlenül, 
elektronikus úton keresi meg – a Miskolci Járási Hivatal esetében az érintett főosztály 
feladatkörét ellátó osztály útján – a járási hivatalvezetőt. 

 

A megkereső szerv felé irányuló esetleges értesítéseket és a válaszadást a járási hivatalvezető hivatalos 
levél formájában teljesíti. 

 

 

I.5.2.6. 

 

 

 

 

 

Amennyiben a Kormányhivatal, vagy annak valamely járási hivatala látja el az eljáró hatósági feladatokat 
valamely szervezeti egysége útján, míg egy másik kormányhivatal, vagy esetlegesen annak 
szervezeti egysége (kirendeltsége) rendelkezik a szakkérdés megítéléséhez szükséges 
szakértelemmel, illetve tárgyi erőforrással, az „Általános szabályok” részben megfogalmazottak 
az irányadók azzal, hogy a hatósági feladatellátásért felelős főosztályon, illetve járási hivatalnál 
foglalkoztatott ügyintéző a szervezeti egység vezetője által jóváhagyott feljegyzés formájában 
más kormányhivatal megkeresésére irányuló javaslatot készít, amelyet a levéltervezettel együtt  
– a szakkérdés megítéléséhez szükséges adatok és mellékletek rendelkezésre bocsátása 
mellett – a Jogi és Koordinációs Főosztályhoz közvetlenül elektronikus úton küld meg. 

Hatósági eljárást lefolytató  
szervezeti egység 

Szakkérdés vizsgálatát lefolytató  
szervezeti egység 

Kormányhivatal főosztálya Járási Hivatal osztálya(i) 

Hatósági eljárást lefolytató  
szervezeti egység 

Szakkérdés vizsgálatát lefolytató  
szervezeti egység 

Kormányhivatal főosztálya, járási 
hivatala 

másik Kormányhivatal szervezeti 
egysége 
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A Jogi és Koordinációs Főosztály előkészíti a kormánymegbízotti megkeresést a humán- vagy 

tárgyi erőforrással rendelkező kormányhivatal részére, egyidejűleg a szakkérdés eldöntéséhez 
szükséges, rendelkezésre álló adatokat mellékeli. 
 

A hatósági eljárások elektronikus úton történő lefolytatása esetén a megkeresést is elektronikus 
úton kell lefolytatni. 
 

A más kormányhivataltól érkező szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresésnek a 
Kormányhivatalhoz érkezése esetén a kormánymegbízott a megkeresés megérkezését követően 
– a feladatellátásért felelős szervezeti egység vezetője útján a szignálás rendje szerint, illetve 
indokolt esetben közvetlenül – haladéktalanul utasítja a szakmai ismerettel rendelkező állami 
tisztviselőt, illetve a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység vezetőjét, hogy a 
szakkérdés ügyében járjon el. 

 

I.5.2.7. A Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára vonatkozó 

speciális szabályok 

 

Amennyiben a szakkérdés vizsgálata során, ha a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához 
olyan adat, illetve tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége köréhez 
kapcsolódóan a Kormányhivatal illetékességi területén működő Nemzeti Park Igazgatóság vagy 
a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezik, a Kormányhivatal 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró szervezeti egysége megkereséssel 
fordul az érintett állami szervhez. A megkeresés tekintetében az Ákr. vonatkozó eljárási 
szabályai az irányadók. 
 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata esetén e 
jogszabály 13. számú melléklete szerinti adatlapot és a környezeti hatások jelentőségének 
vizsgálatára vonatkozó szakértői díj befizetését igazoló bizonylat másolatát a megkereséssel 
egyidejűleg kell megküldenie az eljáró főosztálynak a szakkérdés megítéléséhez szükséges 

feladat- és hatáskörrel rendelkező társfőosztály, illetve társosztály felé. 
Amennyiben a döntéshez, vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetve tény ismerete 
szükséges, amellyel a Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály környezetvédelmi 
vizsgálólaboratóriuma rendelkezik, vagy meghatározott vizsgálati mintában előírt paraméterek 
laboratóriumi vizsgálata szükséges, a Miskolci Járási Hivatal környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatáskörében eljáró főosztálya megkeresi a Népegészségügyi Főosztályt.  

 

A megkeresés tartalmazza a konkrét adat, illetve tény ismeretére vonatkozó információkérést, 
valamint a laboratóriumi mintavétel, vizsgálat elvégzéséhez szükséges információkat. A 
megkeresés alapján a vizsgálólaboratórium leveszi a szükséges mintákat, elvégzi a 
vizsgálatokat, majd a jegyzőkönyveket, vizsgálati eredményeket megküldi a Miskolci Járási 
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére. 
 

A Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya éves méréses 
ellenőrzési tervet állít össze, amelyet egyeztet a Népegészségügyi Főosztállyal. A véglegesített 
ellenőrzési tervet a Népegészségügyi Főosztály környezetvédelmi vizsgálati laboratóriuma 
ütemezetten elvégzi, a mintavételi, vizsgálati jegyzőkönyveket, eredményeket megküldi a 
Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére. 
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I.6. A főosztályok és önálló jogállású osztályok, a nem önálló osztályok, valamint a járási 
hivatalok vezetőinek feladat- és hatásköre 

 

I.6.1. Főosztályvezető által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

I.6.1.1. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a főosztályt, a 
kormánymegbízottól, a főigazgatótól, az igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján 
vezeti a szervezeti egység munkáját, és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért. 

I.6.1.2. A főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a szerv vezetője nevében és megbízásából 
gyakorolja a szerv vezetője által részére az Ügyrendben, a Kormányhivatal kiadmányozási 
rendjéről szóló szabályzatban, valamint más belső szabályzatban átruházott kiadmányozási 
jogot. 

I.6.1.3. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

I.6.1.4. Meghatározza az egyéni teljesítménykövetelményeket, teljesítményértékelést, minősítést 
végez. 

I.6.1.5. Jóváhagyásra előkészíti a főosztály ügyrendjét és a főosztályra vonatkozó belső 
szabályzatokat. 

I.6.1.6. Meghatározza a főosztály munkatervét, ellenőrzési tervét. 
I.6.1.7. Szervezi és ellenőrzi a főosztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, és gondoskodik az ügyintézési 
határidők és a hivatali fegyelem betartásáról. 

I.6.1.8. Kézjegyével ellátja a főosztály által készített, a kormánymegbízott, a főigazgató által 
kiadmányozandó ügyiratokat. 

I.6.1.9. Előkészíti a főosztály állami tisztviselői, állami ügykezelői és munkavállalói tekintetében a 
munkaköri leírásokat. 

I.6.1.10. Gyakorolja a főosztály állami tisztviselői, állami ügykezelői és munkavállalói tekintetében  
a kormánymegbízott által a közszolgálati szabályzatban átruházott munkáltatói jogokat. 

I.6.1.11. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel  
a hatáskörébe utal. 

I.6.1.12. Gondoskodik a kormánymegbízott és a szakmai irányító szerv által elrendelt jelentések, 
adatközlések, beszámolók határidőben történő elkészítéséről. 

 

I.6.2. Főosztályvezető-helyettes által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

I.6.2.1. Segíti a főosztályvezető vezetői feladatainak ellátását. 
I.6.2.2. Közreműködik a főosztály keretei között működő osztályok tevékenységének 

összehangolásában. 
I.6.2.3. Közreműködik a főosztály állami tisztviselői és állami ügykezelői tekintetében a feladatok 

meghatározásában. 
I.6.2.4. Javaslatot tesz a főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 
I.6.2.5. A munkáltatói intézkedésekben foglaltaknak megfelelően ellátja a megjelölt osztály 

vezetésével kapcsolatos feladatokat, gyakorolja a Kormányhivatal kiadmányozási rendjéről 
szóló szabályzatban átruházott kiadmányozási jogokat. 

I.6.2.6. Helyettesítés szükségességének felmerülése esetén ellátja az Ügyrendben meghatározott 
helyettesítési feladatait. 
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I.6.2.7. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel  

a hatáskörébe utal. 
 

I.6.3. Önálló osztály vezetője által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

I.6.3.1. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti az osztályt, a 

kormánymegbízottól, a főigazgatótól, az igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján 
vezeti a szervezeti egység munkáját és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért. 

I.6.3.2. Az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben jogszabályban megállapított önálló hatáskörben 
eljárva, vagy – a szerv vezetője által a részére az Ügyrendben, a Kormányhivatal 
kiadmányozási rendjéről szóló szabályzatban, valamint más belső szabályzatban történő 
átruházás alapján – a szerv vezetőjének nevében és megbízásából gyakorolja a 
kiadmányozási jogot. 

I.6.3.3. Meghatározza az egyéni teljesítménykövetelményeket, teljesítményértékelést, minősítést 
végez. 

I.6.3.4. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

I.6.3.5. Jóváhagyásra előkészíti az osztály ügyrendjét és az osztályra vonatkozó belső 
szabályzatokat. 

I.6.3.6. Meghatározza az osztály munkatervét, ellenőrzési tervét. 
I.6.3.7. Szervezi és ellenőrzi az osztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, és gondoskodik az ügyintézési 
határidők és a hivatali fegyelem betartásáról. 

I.6.3.8. Kézjegyével ellátja az osztály által készített, a kormánymegbízott, a főigazgató által 
kiadmányozandó ügyiratokat. 

I.6.3.9. Előkészíti az osztály állami tisztviselői és állami ügykezelői tekintetében a munkaköri 
leírásokat. 

I.6.3.10. Gyakorolja az osztály állami tisztviselői és állami ügykezelői tekintetében a 
kormánymegbízott által a közszolgálati szabályzatban átruházott munkáltatói jogokat. 

I.6.3.11. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 
hatáskörébe utal. 

 

I.6.3.12. A Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága titkárságvezetőjének feladatai: 
 

I.6.3.12.1. A kormánymegbízott, mint a Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: MVB) elnöke 
iránymutatásainak megfelelően vezeti a Titkárságot. 

I.6.3.12.2. Végzi az MVB, továbbá az elnöke részére meghatározott feladatok tervezését, szervezését, 
a döntések előkészítését és végrehajtásának koordinációját. 

I.6.3.12.3. Elkészíti az MVB feladat- és pénzügyi tervét. 
I.6.3.12.4. Megszervezi az MVB üléseit, tárgyalásra előkészíti a napirendi pontok előterjesztéseit, az 

ülések időpontjáról megfelelő időben értesíti az MVB tagokat és a meghívottakat, részükre  
a meghívót és az előterjesztéseket megküldi. 

I.6.3.12.5. Gondoskodik az MVB ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, az MVB és az MVB elnöke 
határozatainak írásba foglalásáról, valamint a határozatok érintettekkel való közléséről. 

I.6.3.12.6. Figyelemmel kíséri az MVB és az MVB elnöke határozataiban foglalt feladatainak 
megvalósulását. 

I.6.3.12.7. Előkészíti, naprakészen tartja és megőrzi az MVB alapdokumentumait és intézkedési 
terveit. 
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I.6.3.12.8. Gondoskodik az MVB tagjai és azok képviselői nevének, elérhetőségének nyilvántartásáról 

és folyamatos naprakészen tartásáról. 
I.6.3.12.9. Javaslatot tesz az MVB munkacsoportjainak aktivizálására, koordinálja azok feladat-

végrehajtását. 
I.6.3.12.10. Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott eseti, vagy állandó jelleggel 

hatáskörébe utal. 
I.6.3.12.11. Részt vesz a kormánymegbízotti és a főigazgatói értekezleteken, valamint tagként a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kollégium ülésein. 
I.6.3.12.12. A titkárt távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkárságvezető-helyettes teljes 

jog- és hatáskörrel helyettesíti. 
 

I.6.4. Nem önálló osztály vezetője által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

I.6.4.1. A munkáltatói intézkedésekben foglaltaknak megfelelően ellátja az osztály vezetésével 
kapcsolatos feladatokat. 

I.6.4.2. Vezeti a szervezeti egység munkáját és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért. 
I.6.4.3. Az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a szerv vezetője nevében és megbízásából 

gyakorolja a szerv vezetője által részére az Ügyrendben, a Kormányhivatal kiadmányozási 
rendjéről szóló szabályzatban, valamint más belső szabályzatban átruházott kiadmányozási 
jogot. 

I.6.4.4. Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását. 
I.6.4.5. Előkészíti az osztály állami tisztviselői, állami ügykezelői és munkavállalói tekintetében a 

munkaköri leírásokat. 
I.6.4.6. Helyettesítés szükségességének felmerülése esetén ellátja az Ügyrendben meghatározott 

helyettesítési feladatait.  

I.6.4.7. Segíti a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes vezetői feladatainak ellátását. 
I.6.4.8. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 

hatáskörébe utal. 
 

I.6.5. Járási hivatalvezető által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

I.6.5.1. Vezeti a járási hivatalt. 
I.6.5.2. Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

meghatározott feladat- és hatásköreit és az ezekre vonatkozó kiadmányozási jogot. 

I.6.5.3. Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 
hatáskörébe utalt feladatokat. 

I.6.5.4. Képviseli a járási hivatalt. 
I.6.5.5. Munkáltatói jogot gyakorol a járási hivatal osztályvezetői, állami tisztviselői, állami ügykezelői 

és munkavállalói felett, a kormánymegbízott egyetértési jogának figyelembevételével. 
I.6.5.6. Gondoskodik a járási hivatal osztályvezetői, állami tisztviselői, állami ügykezelői és 

munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről és kiadásáról, a szabadságolási és 
helyettesítési rend elkészítéséről, az osztályvezetők és az állami tisztviselők minősítésének és 
teljesítményértékelésének elkészítéséről. 

I.6.5.7. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

I.6.5.8. Szervezi és ellenőrzi a járási hivatal feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 
szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését. 

I.6.5.9. Gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről. 
I.6.5.10. Ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat. 
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I.6.5.11. Ellátja a járás illetékességi területén a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
 

I.6.6. Járási hivatalvezető-helyettes által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

I.6.6.1. A járási hivatalvezető távolléte, akadályoztatása esetén gyakorolja annak feladat- és 
hatásköreit. 

I.6.6.2. A járási hivatalvezető utasításai alapján látja el feladatait. 
I.6.6.3. Felügyeli és ellenőrzi a járási hivatal szervezeti egységei és a települési ügysegédek munkáját, 

működését. 
I.6.6.4. Ellátja a járási hivatal munkaköri leírásában meghatározott osztályának osztályvezetői 

feladatait. 

I.6.6.5. Javaslatot tesz a járási hivatalvezető részére a hatékonyabb munkaszervezés érdekében. 
I.6.6.6. A hivatalvezető rendelkezéseinek megfelelően kiadmányozási jogot gyakorol. 
I.6.6.7. Megszervezi az apparátusi és járási hivatalvezetői értekezleteket, gondoskodik az érintettek 

tájékoztatásáról és emlékeztetők elkészítéséről. 
I.6.6.8. Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait. 
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I.6.7. A járási hivatal főosztályvezetője által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

I.6.7.1. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a főosztályt, a járási   
hivatalvezetőtől kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a szervezeti egység munkáját, és 
felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért. 

I.6.7.2. A főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a járási hivatal vezetője nevében és megbízásából 
gyakorolja a járási hivatalvezető által részére az Ügyrendben átruházott kiadmányozási jogot. 

I.6.7.3. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

I.6.7.4. Meghatározza a főosztály munkatervét, ellenőrzési tervét. 
I.6.7.5. Szervezi és ellenőrzi a főosztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, és gondoskodik az ügyintézési 
határidők és a hivatali fegyelem betartásáról. 

I.6.7.6. Kézjegyével ellátja a főosztály által készített, a járási hivatalvezető által kiadmányozandó 
ügyiratokat. 

I.6.7.7. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 
hatáskörébe utal. 

I.6.7.8. Gondoskodik a járási hivatalvezető és a szakmai irányító szerv által elrendelt jelentések, 
adatközlések, beszámolók határidőben történő elkészítéséről. 

 

I.6.8. A járási hivatal főosztályvezető-helyettese által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

I.6.8.1. Segíti a főosztályvezető vezetői feladatainak ellátását. 
I.6.8.2. Közreműködik a főosztály keretei között működő osztályok tevékenységének 

összehangolásában. 
I.6.8.3. Közreműködik a főosztály állami tisztviselői és állami ügykezelői tekintetében a feladatok 

meghatározásában. 
I.6.8.4. Javaslatot tesz a főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 
I.6.8.5. A munkáltatói intézkedésekben foglaltaknak megfelelően ellátja a megjelölt osztály 

vezetésével kapcsolatos feladatokat, gyakorolja az átruházott kiadmányozási jogokat. 
I.6.8.6. Helyettesítés szükségességének felmerülése esetén ellátja az Ügyrendben meghatározott 

helyettesítési feladatait. 
I.6.8.7. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 

hatáskörébe utal. 

 

I.6.9. A járási hivatal osztályvezetője által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

I.6.9.1. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a járási hivatalvezetőtől 
kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezeti a járási hivatal kinevezésében és munkaköri 
leírásában meghatározott osztályának munkáját, és felelős az osztály feladatainak ellátásáért. 

I.6.9.2. Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben. 
I.6.9.3. A jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetők által meghatározottak szerint 

beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 
I.6.9.4. Ellátja a Kormányhivatalra, járási hivatalokra vonatkozó normatív utasításban, valamint a 

munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. 
I.6.9.5. Gyakorolja a járási hivatalhoz címzett, az általa vezetett osztály feladatkörébe tartozó 

átruházott hatásköröket és a kiadmányozási jogot. 
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I.6.9.6. Gondoskodik az általa vezetett osztály állami tisztviselői, állami ügykezelői és munkavállalói 

munkaköri leírásának elkészítéséről, a szabadság-ütemezéséről és a szabadságon lévő 
foglalkoztatott helyettesítéséről, az osztály állami tisztviselőinek minősítéséről és 
teljesítményértékeléséről. 

I.6.9.7. Szervezi és ellenőrzi az általa vezetett osztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az 
ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését. 

I.6.9.8. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

 

I.7. A főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok 
vezetőinek helyettesítési rendje 

Szervezeti egység Szervezeti egység 
vezetője 

Helyettes 

Kormánymegbízott kormánymegbízott főigazgató igazgató 
Főigazgató főigazgató igazgató - 
Igazgató igazgató a kormánymegbízott által 

kijelölt vezető munkakört  
betöltő állami tisztviselő  

- 

1. Kormánymegbízotti 
Kabinet 

kabinetvezető kabinetvezető által 
megjelölt felsőfokú 
végzettségű állami 

tisztviselő 

- 

I.1. Állami Főépítész állami főépítész kijelölt ügyintéző - 

I.2. Projekt Osztály osztályvezető kijelölt ügyintéző - 
2. Főigazgatói 

Titkárság 
osztályvezető kijelölt ügyintéző - 

3. Védelmi Bizottság 
Titkársága 

titkárságvezető titkárságvezető-helyettes - 

4. Belső Ellenőrzési 
Osztály 

osztályvezető kijelölt belső ellenőr - 

5. Agrár- és 
Vidékfejlesztést 
Támogató 
Főosztály 

főosztályvezető főosztályvezető-helyettes - 

5.1. Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési 
Normatív 
Támogatások 
Kérelemkezelési 
Osztálya 

osztályvezető kijelölt ügyintéző - 

5.2. Helyszíni 
Ellenőrzési 
Osztály  

osztályvezető kijelölt ügyintéző - 

5.3. Vidékfejlesztési 
Beruházások 
Kérelemkezelési 
Osztálya 

osztályvezető kijelölt ügyintéző - 

6. Élelmiszerlánc-
biztonsági és 
Földhivatali 
Főosztály 

főosztályvezető főosztályvezető-helyettes kijelölt osztályvezető 

6.1. Élelmiszerlánc-
biztonsági és 
Állategészségügyi 
Osztály 

Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügyi 
Osztály vezetője 

kijelölt ügyintéző - 

6.2. Földhivatali 
Osztály 

Földhivatali Osztály 
vezetője 

kijelölt ügyintéző - 
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Szervezeti egység 

Szervezeti egység 
vezetője 

Helyettes 

7. Népegészségügyi 
Főosztály 

főosztályvezető  
(megyei 

tisztifőorvos) 
főosztályvezető-helyettes 

Laboratóriumi Osztály 
vezetője 

7.1. Laboratóriumi Osztály 
Laboratóriumi 

Osztály vezetője 
kijelölt ügyintéző - 

7.2. Népegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 

Népegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 

vezetője 
kijelölt ügyintéző - 

8. Társadalombiztosítási 
Főosztály 

főosztályvezető főosztályvezető-helyettes - 

8.1. Nyilvántartási és 
Ellenőrzési Osztály 

Nyilvántartási és 
Ellenőrzési Osztály 

vezetője 
kijelölt osztályvezető kijelölt ügyintéző 

8.2. Egészségbiztosítási 
Osztály 

Egészségbiztosítási 
Osztály vezetője 

kijelölt osztályvezető kijelölt ügyintéző 

8.3. Rehabilitációs 
Szakértői Osztály 

Rehabilitációs 
Szakértői Osztály 

vezetője 
kijelölt osztályvezető kijelölt ügyintéző 

9. Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztály 

főosztályvezető főosztályvezető-helyettes kijelölt osztályvezető 

9.1. Pártfogó Felügyelői 
és Igazságügyi 
Osztály 

Pártfogó Felügyelői 
és Igazságügyi 

Osztály vezetője 

osztályvezető által 
megjelölt felsőfokú 
végzettségű állami 

tisztviselő 

- 

9.2. Szociális és 
Gyámügyi Osztály 

Szociális és 
Gyámügyi Osztály 

vezetője 
főosztályvezető 

Pártfogó Felügyelői és 
Igazságügyi Osztály 

vezetője 

10. Foglalkoztatási 
Főosztály 

főosztályvezető főosztályvezető-helyettes kijelölt osztályvezető 

10.1. Közfoglalkoztatási 
Osztály 

Közfoglalkoztatási 
Osztály vezetője 

kijelölt ügyintézők - 

10.2. Munkaerőpiaci 
Osztály 

Munkaerőpiaci 
Osztály vezetője 

kijelölt ügyintézők, 
projektek vezetői - 

10.3. Alapkezelő Osztály 
Alapkezelő Osztály 

vezetője 
kijelölt ügyintézők - 

11. Hatósági Főosztály főosztályvezető főosztályvezető-helyettes 
Törvényességi 

Felügyeleti Osztály 
vezetője 

11.1. Építésügyi Osztály 
Építésügyi Osztály 

vezetője 
Építésügyi Osztály 
kijelölt ügyintézője 

- 

11.2. Oktatási és Hatósági 
Osztály 

Oktatási és Hatósági 
Osztály vezetője 

főosztályvezető 
Törvényességi 

Felügyeleti Osztály 
vezetője 

11.3. Törvényességi 
Felügyeleti Osztály 

Törvényességi 
Felügyeleti Osztály 

vezetője 
főosztályvezető 

Oktatási és Hatósági 
Osztály vezetője 

11.4. Bányászati Osztály 
Bányászati Osztály 

vezetője 
főosztályvezető 

Bányászati Osztály 
kijelölt ügyintézője 
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Szervezeti 
egység 

Szervezeti egység 
vezetője 

Helyettes 

12. Pénzügyi és 
Gazdálkodási 
Főosztály 

főosztályvezető főosztályvezető-helyettes - 

12.1. Pénzügyi Osztály 
Pénzügyi Osztály 

vezetője 
kijelölt ügyintéző - 

12.2. Számviteli Osztály 
Számviteli Osztály 

vezetője 
kijelölt ügyintéző - 

12.3. Beruházási, 
Beszerzési és 
Üzemeltetési 
Osztály 

Beruházási, Beszerzési 
és Üzemeltetési Osztály 

vezetője 
kijelölt ügyintéző - 

12.4. Informatikai 
Osztály 

Informatikai Osztály 
vezetője 

informatikai 
rendszertámogató és 

infrastruktúra 
kialakításáért felelős 

csoportvezető 

- 

12.5. Támogatási és 
Bérgazdálkodási 
Osztály 

Támogatási és 
Bérgazdálkodási 
Osztály vezetője 

kijelölt ügyintéző - 

13. Jogi és 
Koordinációs 
Főosztály 

főosztályvezető főosztályvezető-helyettes - 

13.1. Jogi és 
Perképviseleti 
Osztály 

Jogi és Perképviseleti 
Osztály vezetője 

kijelölt ügyintéző - 

13.2. Koordinációs, 
Szervezési és 
Iratkezelési 
Osztály 

Koordinációs, 
Szervezési és 

Iratkezelési Osztály 
vezetője 

kijelölt ügyintéző - 

13.3. Humánpolitikai 
Osztály 

Humánpolitikai Osztály 
vezetője 

kijelölt ügyintéző - 

14. Járási Hivatal hivatalvezető hivatalvezető-helyettes kijelölt osztályvezető 

14.1. Járási Hivatal 
Főosztálya 

főosztályvezető főosztályvezető-helyettes kijelölt osztályvezető 

14.2. Járási Hivatal 
Osztálya 

osztályvezető kijelölt ügyintéző - 

 

I.8. A főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok 
Kormányhivatalon belüli és kívüli kapcsolattartásának módja, szabályai 

 

I.8.1. A Kormányhivatalon belüli kapcsolattartás rendje 

 

I.8.1.1. A Kormányhivatal főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységének vezetője 
kapcsolatot tart a főosztály, önálló osztály vezetőjével, illetve a járási hivatal vezetőjével. 

 

I.8.1.2. A Kormányhivatal főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységei a járási hivatalok 
főosztályai, illetve osztályai részére küldött megkereséseket a járási hivatalvezető útján 
továbbítják. 

 

I.8.1.3. A megkeresések iktatása a tárgykör szerint illetékes szervezeti egységnél történik. 
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A megkeresésekre történő válaszadás (fő)osztályvezetői láttamozást követően hivatalvezető 
útján történik. 

 

I.8.1.4. A Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága tekintetében a titkárságvezető közvetlen 
kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az igazgatóval, a Kormányhivatal 
főosztályvezetőivel, valamint az önálló jogállású osztályok vezetőivel. 

 

I.8.1.5. Abban az esetben, ha a Kormányhivatalhoz érkezett feladattal összefüggésben 
valószínűsíthetően a Kormányhivatal több szervezeti egysége is érintett, a szignáló az 
ügyintézésre kijelölt szervezeti egység meghatározása mellett „Lássák: érintettek” jelzéssel 
látja el az iratot. 
 

A szignálás során kijelölt szervezeti egység vezetője haladéktalanul intézkedik a „Lássák: 
érintettek” jelzéssel ellátott irat valamennyi érintett szervezeti egység részére elektronikus úton 
történő továbbításáról – erre irányuló jelzés esetén a szignáló vezető egyidejű tájékoztatása 
mellett –, illetve szükség esetén gondoskodik a szervezeti egységek közötti munka 
összehangolásáról, és a feladat jellegének függvényében az ügyet, munkafolyamatot lezáró 
közös intézkedés foganatosításáról. 
 

A meghatározott feladat koordinált, egységes teljesítése esetén a részteljesítés eredményét  
a bevont szervezeti egység vezetője a feladat meghatározásában előírt teljesítési határidőre 
figyelemmel köteles az ügyintéző által készített és a szervezeti egység vezetője által 
jóváhagyott, elektronikus úton továbbított feljegyzés formájában olyan határidőn belül az 
ügyintézésre kijelölt szervezeti egység rendelkezésére bocsátani, amely mellett lehetséges a 
feladat határidőben való teljesítése. 
 

Amennyiben a feladat jellegénél fogva nem követel meg összehangolt teljesítést, hanem az az 
egyes érintett szervezeti egységek feladatához kötődően elkülönülten ítélendő meg, a feladat 

teljesítésébe bevont szervezeti egység vezetője az átadott feladat teljesítéséről, vagy annak 
megállapításáról, hogy az a bevont szervezeti egység  részéről nem igényel intézkedést, 
elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja az ügyintézésre kijelölt szervezeti egység 
vezetőjét. 

 

I.8.2. A Kormányhivatalon kívüli kapcsolattartás rendje 

 

I.8.2.1. A Kormányhivatal főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységeinek vezetői 
kapcsolatot tartanak a funkcionális, szakmai irányítást ellátó minisztériumok 
főosztályvezetőivel, munkatársaival, a főosztály, osztály tevékenységéhez kapcsolódó 
szakterületen más kormányhivatal szervezeti egységeivel, továbbá a helyi önkormányzati 
hivatalok vezetőivel, területi államigazgatási szervekkel, hatóságokkal, valamint a megye 

társadalmi és gazdasági életének szereplőivel (pl.: civil szervezetek, egyház, egyéb karitatív és 
társadalmi szervezetek). 

 

I.8.2.2. A Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága tekintetében a titkárságvezető feladatkörének 
ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart a Honvédelmi Minisztérium, 
Belügyminisztérium szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival, a minisztériumok és 
más központi államigazgatási szervek szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival,  
a helyi önkormányzatok és szerveik vezetőivel, a megyei államigazgatási kollégium tagjaival,  
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a társadalmi szervezetek, egyesületek országos és megyei szintű szervezeteinek vezetőivel, 
munkatársaival. Részükre igény esetén szakmai segítséget, tájékoztatást nyújt. 
A titkárságvezető feladatkörében önállóan intézkedhet, indokolt esetben a kormánymegbízott 
előzetes véleménye, illetve ha az előzetes vélemény beszerzésére nincs lehetőség, utólagos 
tájékoztatása mellett. 

 

I.8.2.3. A járási hivatalvezető, valamint a hivatalvezető-helyettes a hivatalvezető egyidejű tájékoztatása 
mellett közvetlenül kapcsolatot tart az illetékességi területen működő önkormányzatok 
vezetőivel, más hatóságok képviselőivel. 

 

I.8.2.4. A szakmai irányító szervektől, minisztériumoktól érkező megkeresés esetén azt a járási 
hivatalvezető a tárgykör szerint illetékes szervezeti egységhez továbbítja. Ezen szervektől 
közvetlenül a járási hivatal osztályához érkezett megkeresésről az osztály vezetője tájékoztatja 
a hivatalvezetőt. A megkeresésekre történő válaszadás osztályvezetői láttamozást követően  
a hivatalvezető útján történik. 

 

I.8.3. Egyes konkrét feladatok megoldásával összefüggésben az ügyintézők közvetlenül teremthetnek 
kapcsolatot az I.8.1. és I.8.2. pontokban meghatározott szerveknek az érintett területet ellátó  
nem vezető beosztású munkatársaival, a szervezeti egység vezetőjének külön felhatalmazása 
alapján vezető tisztviselőivel. 

 

I.9. Együttműködési kötelezettség 

 

I.9.1. A Kormányhivatal valamennyi állami tisztviselője, állami ügykezelője és munkavállalója köteles  
a kormányhivatali feladatok végrehajtásában egymással együttműködni. 

 

I.9.2. A több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a 
feladatkörükben érintett vezetők és a tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony 
együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzés szervezhető. 

 

I.9.3. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői a 
felelősek. 

 

I.9.4. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység 
álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység a felelős, amelynek az ügy 
intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a kormánymegbízott kijelölt. 

 

I.9.5. A Kormányhivatal járási hivatalai a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés 
vizsgálatában kötelesek együttműködni egymással és a Kormányhivatal szervezeti egységeivel. 

 

I.10. A kiadmányozásra vonatkozó rendelkezéseket egységesen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal kiadmányozási rendjéről szóló kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 



24  
II. 

A szervezeti egységekkel kapcsolatos általános rendelkezések 

 

Jelen Ügyrend II. melléklete a főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységek, valamint a járási 
hivatalok ügyrendjeivel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A járási hivatalok települési 
ügysegédeinek ügyfélfogadási rendje az 1. függelékben szerepel. 

 

II.1 Kormánymegbízotti Kabinet 
II.2 Főigazgatói Titkárság 

II.3 Védelmi Bizottság Titkársága 

II.4 Belső Ellenőrzési Osztály 

II.5 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

II.6 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

II.7 Népegészségügyi Főosztály 

II.8 Társadalombiztosítási Főosztály 

II.9 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

II.10 Foglalkoztatási Főosztály 

II.11 Hatósági Főosztály 

II.12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

II.13 Jogi és Koordinációs Főosztály 

II.14 Cigándi Járási Hivatal 
II.15 Edelényi Járási Hivatal 
II.16 Encsi Járási Hivatal 
II.17 Gönci Járási Hivatal 
II.18 Kazincbarcikai Járási Hivatal 
II.19 Mezőcsáti Járási Hivatal 
II.20 Mezőkövesdi Járási Hivatal 
II.21 Miskolci Járási Hivatal 
II.22 Ózdi Járási Hivatal 
II.23 Putnoki Járási Hivatal 
II.24 Sárospataki Járási Hivatal 
II.25 Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal 
II.26 Szerencsi Járási Hivatal 
II.27 Szikszói Járási Hivatal 
II.28 Tiszaújvárosi Járási Hivatal 
II.29 Tokaji Járási Hivatal 
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I. melléklet 

 

Megismerési záradék 

 

Sorszám 
Szervezeti 

egység 
Munkatárs neve 

Megismerés 
dátuma 

Munkatárs 
aláírása 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

 

Jelen Ügyrendet a vezetésem alatt álló valamennyi állami tisztviselő, állami ügykezelő, illetve 
munkavállaló megismerte. 

 

 

 

….………………………………………… 

szervezeti egység vezetője 

 



  
26  

II.1. melléklet  
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinetjének ügyrendje 

 

1. A Kormánymegbízotti Kabinet szervezete, személyi állománya 

 

A Kormánymegbízotti Kabinet élén a kabinetvezető áll.  
 

A kabinetvezető látja el a Kormánymegbízotti Kabinet vezetését. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a 
Kormánymegbízotti Kabinet létszámadatai a következők: 

 

Kormánymegbízotti Kabinet 14 

Kabinetvezető 1 

Titkársági ügyintéző 2 

Titkár 1 

Referens 1 

Integritás tanácsadó, belső 
adatvédelmi felelős 

1 

Állami Főépítész 4 

Projekt Osztály 4 

 

A Kormánymegbízotti Kabinet: 
Székhelye: 3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.  
Telefonos elérhetősége: 06-46/514-630 

Elektronikus elérhetősége: kabinet@borsod.gov.hu  

 

2. A Kormánymegbízotti Kabinet működése 

 

A Kormánymegbízotti Kabinet feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben (egyéb 
jogszabály), az SZMSZ-ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos 
kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
kabinetvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a kabinetvezető és valamennyi állami 
tisztviselő. 
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14. 00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a kabinetvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a kabinetvezető által megjelölt felsőfokú végzettségű állami tisztviselő engedélyével lehet.  

mailto:kabinet@borsod.gov.hu


  
27  

Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás 
és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét 
idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Kormánymegbízotti Kabinetnél foglalkoztatottak tekintetében a 
kabinetvezető feladata, mely az erre rendszeresített nyomtatványon történik. 
 

A kabinetvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott állami 
tisztviselő egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 

munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a kabinetvezető jelöli ki. 

 

3. A Kormánymegbízotti Kabinet kabinetvezetőjének feladat- és hatásköre 

 

- irányítja és ellenőrzi a Kormánymegbízotti Kabinet személyi állományába tartozó állami 
tisztviselők munkáját; 

- véleményezi a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó szerződéseket, azok megkötése előtt; 
- a kormánymegbízott megbízása esetén ellátja a kormányhivatal képviseletét a megye 

társadalmi-gazdasági fórumain; 
- háttéranyagot készít a kormánymegbízott programjaihoz, amelyhez információkat kérhet a 

kormányhivatal érintett szervezeti egységeitől; 
- kapcsolatot tart a kormányhivatal önálló szervezeti egységeivel, adatokat, háttéranyagokat 

kérhet tőlük; 
- kontrolling tevékenységet folytathat, melynek keretében ellenőrzi a kormánymegbízott 

gazdasági, pénzügyi döntéseinek a végrehajtását; 
- a kijelölt integritás tanácsadó közreműködésével ellátja a kormánymegbízott, az államigazgatási 

szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 
50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 

 

4. Kormánymegbízotti Kabinet állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

 

- elősegítik a kormánymegbízotti kommunikáció napi működését; 
- részt vesznek a kormánymegbízott személyét érintő sajtóesemények megszervezésében, 

lebonyolításában, értékelésében; 
- felelősek a kormánymegbízott lakossági kapcsolattartásáért; 
- előkészítik a kormánymegbízott bel- és külföldi programjait és irányítják azok megszervezését; 
- szükség szerint részt vesznek a kormányhivatal vezetői értekezletein; 
- eljárnak a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben, részt vesznek a kormánymegbízott 

által meghatározott projektek koordinálásában; 
- a kormánymegbízott által meghatározott módon figyelemmel kísérik a kormányhivatal 

gazdálkodását; 
- segítik a civil szféra és a kormányhivatal közötti kölcsönös információátadást; 
- koordinálják a kormánymegbízottnak címzett lakossági panaszok, közérdekű bejelentések, 

javaslatok és egyéb kérelmek elintézését; 
- ellátják a kormányhivatal szóvivői feladatait, e feladatkörben a kormánymegbízott megbízásából 

nyilatkozatot adnak a sajtónak; 
- koordinálják a kormánymegbízott programjait, szükség szerint részt vesznek a kormányhivatal 

programjainak lebonyolításában; 
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- megszervezik a kormánymegbízotti értekezletet, amelyről emlékeztető készítenek; 
- koordinálják a kormányhivatal külföldi kapcsolatait, és ellátják a nemzetközi kapcsolatainak 

kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat; 
- kapcsolatot tartanak a Honvédelmi Minisztériummal és annak megyei szervezeti egységeivel; 
- ellátják a „Hátrányos helyzetben élők társadalmi felzárkóztatását, mobilitását elősegítő” stratégia 

működtetésével összefüggő feladatokat; 
- folyamatosan figyelemmel kísérik a stratégia végrehajtásával összefüggő pályázatokat. 

 5.  Az i tegritás ta ácsadó feladat- és hatásköre 

 

- gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az 
integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint a hivatali szervezet vezetője általi 
meghatalmazása esetén ellátja a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós 
kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat; 

- évente december 31-éig felméri a kormányhivatal működésével kapcsolatos integritási és 
korrupciós kockázatokat, a felmérés alapján a tárgyévet követő év január 15-éig elkészíti a 
kormányhivatal éves integrált kockázatkezelési intézkedési tervét, valamint a tárgyévet követő 
évjanuár 31-éig elkészíti ezen intézkedési terv végrehajtásáról szóló nyilvános 
integritásjelentést; 

- javaslatot tesz a kormányhivatal hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzéseinek 
megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában; 

- a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást ad a hivatali szervezet 
vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben; 

- vizsgálóbiztosi feladatokat láthat el olyan etikai, illetve fegyelmi eljárásban, ahol az eljárás alá 
vont személy esetében ajándék jogosulatlan elfogadása, hivatali helyzettel történő visszaélés, 
vagy az érintett befolyásolása merül fel és a munkáltatói jogkört a kormánymegbízott közvetlenül 
gyakorolja. 

 

6. A belső adatvédelmi felelős feladat- és hatásköre 

 

-  közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; 

-     koordinálja a területi adatvédelmi felelősök tevékenységét; ellenőrzi az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az 
adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint az Adatvédelmi Szabályzat 
rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;  

- gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról; 
-  vezeti az egységes belső adatvédelmi nyilvántartást, valamint elkészíti és megküldi az éves 

jelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) számára; 
- gondoskodik a közérdekű adatok közzétételéről a Kormányhivatal honlapján. 
 7.  Az álla i főépítész feladat- és hatásköre 

- ellátja a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet meghatározott 
feladatokat; 

–  ellátja a település-rendezési eszközök és településképi rendeletek véleményezésével 
kapcsolatos feladatokat; 

- a 382/2016. (XII.2) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésében meghatározott építési engedélyezési 
eljárások során megállapítja a kizárási okot; 

- ellátja a Tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
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8. A Projekt Osztály állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

 

- a Projekt Osztály állami tisztviselői ellátják a vagyonmegóvást és fejlesztést elősegítő Európai 
Uniós és nemzeti pályázati kiírások figyelését, a kapcsolódó jogszabályok, pályázati útmutatók 
nyomon követését, a pályázatok előkészítését, lebonyolítását, továbbá az egyes projektek 
szakmai és pénzügyi lezárását, 

- beszerzik, ellenőrzik, előkészítik a támogatói okirat megkötéséhez szükséges dokumentumokat, 
elkészítik az egyes pályázatokhoz kapcsolódó esetleges hiánypótlásokat, valamint a szakmai 
előrehaladási jelentéseket,  

- közreműködnek a projektekhez kapcsolódó szakmai jelentések, részösszefoglalók, illetve 
beszámolók összeállításában, 

- a kiadott útmutatók, sablonok felhasználásával, vezetői utasítás alapján előkészítik a szükséges 
szerződésmódosításokat, és változás bejelentéseket, 

- közreműködnek a pályázatok pénzügyi elszámolásának folyamataiban, 
- folyamatosan nyomon követik a projekt megvalósítás folyamatait, ellátják az érintett szervezeti 

egységek közötti koordinációs feladatokat, közreműködnek a projekt megvalósítás során 
felmerülő problémák megoldásában, 

- részt vesznek a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos adatszolgáltatási és tájékoztatási 
tevékenységben, végrehajtják az ezzel kapcsolatos feladatokat, elkészítik a szükséges 
jelentéseket, 

- közreműködnek a pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások előkészítésében és 
lefolytatásában, 

- közreműködnek a külső, illetve belső ellenőrzések során, valamint együttműködnek a pályázatok 
és a kifizetési kérelmek ellenőrzése során az ellenőrző szervekkel. 

 

5. A Kormánymegbízotti Kabinet állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, 
munkavállalóinak helyettesítési rendje 

 

A Kormánymegbízotti Kabinet ügyintézőjét, ügykezelőjét, munkavállalóját a kabinetvezető által 
kijelölt ügyintéző helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 
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II.2. melléklet 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Főigazgatói Titkárságának ügyrendje 

A Főigazgatói Titkárság szervezete, személyi állománya 

 

A Főigazgatói Titkárság élén osztályvezető áll.  
 

Az osztályvezető látja el a Főigazgatói Titkárság vezetését. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a 
Főigazgatói Titkárság létszámadatai a következők: 
 

Főigazgatói Titkárság 6 

Osztályvezető 1 

Titkársági referens 2 

Jogi szakreferens 2 

Elemzési szakreferens 1 

 

 

A Főigazgatói Titkárság székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.  
 

Elérhetősége: 06-46/512-936-as telefonszám, valamint titkarsag@borsod.gov.hu e-mail cím. 
 

A Főigazgatói Titkárság működése 

 

A Főigazgatói Titkárság feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben (egyéb jogszabály), az 
SZMSZ-ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti 
utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint az 
osztályvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és valamennyi állami 
tisztviselő, állami ügykezelő. 
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14. 00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén 
az osztályvezető által megjelölt állami tisztviselő engedélyével lehet. 
 

mailto:hivatal@borsod.gov.hu
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Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és 
a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével 
megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése az osztályvezető feladata, mely az erre rendszeresített nyomtatványon 
történik. 
 

A Főigazgató Titkárság vezetőjének feladat- és hatásköre  
 

- együttműködik a szervezeti egységek titkárságaival; 
- irányítja a főigazgató protokoll feladatait, közreműködik a vendégek fogadásában; 
- koordinálja a főigazgató személye körüli teendőket, így különösen intézi a főigazgató személyes 

levelezését, továbbá koordinálja a főigazgató programjaihoz szükséges beszédek, előadások 
anyagának előkészítését, irányítja a főigazgató belföldi, külföldi programjainak szervezését;  

- a főigazgató mindennapi adminisztrációs munkáját segíti teljes körűen; 
- koordinálja a kormányhivatalhoz érkezett panaszok, közérdekű bejelentések ügyintézését; 
- reprezentációs feladatokat lát el.  

 

Főigazgatói Titkárság állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

 - ellátják a főigazgatóhoz érkező iratok ügyviteli feladatait, gondoskodnak azok kiadmányozásra 
való előkészítéséről; - ellátják a főigazgató személye körüli teendőket, így különösen intézik a főigazgató személyes 
levelezését, a főigazgató programjaihoz szükséges beszédek, előadások anyagának 
előkészítését; - segítik a főigazgató programjait, szükség szerint részt vesznek a kormányhivatal programjainak 
lebonyolításában; - megszervezik a főigazgatói értekezletet, amelyről emlékeztetőt készítenek; - részt vesznek a Kormányhivatalhoz érkezett panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában  - kapcsolatot tartanak a kormányhivatal önálló szervezeti egységeivel, tájékozódnak az ott folyó 
munkáról, adatokat, háttéranyagokat kérhetnek tőlük; - elemzéseket, statisztikákat, tájékoztatókat készítenek a kormányhivatal működésével 
kapcsolatban; - tevékenységük során segítik a Főigazgatót abban, hogy részt vegyen a Kormányhivatal 
munkájának összehangolásában, a Kormányhivatal feladat- és hatáskörében a koncepcionális 
elképzelések kialakításában, ezek megvalósítását szolgáló tevékenységek megalapozásában; - figyelemmel kísérik a kiadott feladatok végrehajtását, és közreműködnek a feladatok 
teljesítésének ellenőrzésében. 

 

A Főigazgatói Titkárság állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek helyettesítési rendje 

 

A Főigazgatói Titkárság ügyintézőjét, ügykezelőjét az osztályvezető által kijelölt ügyintéző helyettesíti. A 
helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 
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II.3. melléklet 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Védelmi Bizottság Titkárságának ügyrendje 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016.  
(XII. 30.) MvM utasítás mellékletének 2. § (6) bekezdés b) pontja, a 31. § (3) bekezdése, valamint a 
60. §-a alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság Titkársága Ügyrendjét az alábbiak 
szerint állapítom meg: 
 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1. Az Ügyrend hatálya 

 

Az Ügyrend hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság Titkárság (a továbbiakban: 
Titkárság) teljes állományára terjed ki.  
 

2. A Titkárság hivatalos megnevezése, címe, elérhetősége 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság Titkársága  
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.   

Levelezési címe: 3501 Miskolc Pf.: 367.  

E-mail: vedelem@borsod.gov.hu     

Telefon: 46/322-455   

Fax: 46/321-707    

 

 

II. 

A Titkárság jogállása és a képviselet 
 

A Titkárság a kormánymegbízott – mint MVB elnök – közvetlen alárendeltségében működő önálló 
osztály jogállású szervezeti egység, amely önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A Titkárság 
belső szervezeti egységekre nem tagozódik. 
 

Rendeltetése, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 
szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ), valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: MVB) SZMSZ-ében meghatározott, az MVB elnökének 
jogszabályban meghatározott megyei szintű honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása, 
továbbá a MVB, valamint a MVB elnökének hatáskörébe tartozó védelmi igazgatási feladatok döntés-

előkészítése, döntések végrehajtásának koordinálása. 
 

A titkár vezeti a Titkárságot és ellátja annak általános képviseletét. 
 

III. 

A Titkárság szervezeti felépítése 

mailto:vedelem@borsod.gov.hu
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A Titkárság létszáma 4 fő: 
 

a) 1 fő titkár, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hivatásos állományából; 
b) 1 fő titkárhelyettes, a katasztrófavédelem hivatásos állományából; 
c) 2 fő titkársági ügyintéző. 

 

IV.  

A Titkárság működési rendje 

 

A Titkárság működési rendjét a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, a 
Kormányhivatal SZMSZ-e és a hozzá kapcsolódó belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a 
kormánymegbízott utasításai határozzák meg.  
 

A Titkárságot a kormánymegbízott – mint MVB elnök – közvetlenül irányítja. A Miniszterelnökség a 
Titkárság feletti funkcionális irányítást a kormánymegbízott tevékenysége feletti irányítási jogkörében 
gyakorolja. 

 

A Titkárság szakirányítását kizárólag szakmai feladatok terén közvetlenül, a kormánymegbízott 
egyidejű tájékoztatása mellett, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, illetve a 
honvédelemért felelős miniszter is gyakorolja. A szakmai irányítás keretében az illetékes 
minisztériumok a Titkársághoz delegált, másik tárcához tartozó szakember számára a 
kormánymegbízott útján határozhatnak meg szakmai feladatot.  
 

A Titkárság munkatársainak feladatait az Ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri leírások 
szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza a 
munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- és 
fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó 
sajátos előírásokat és a helyettesítés rendjét.  
 

A MH állományába tartozó hivatásos katona munkaköri leírását a kormánymegbízott egyetértésével a 
HM Védelmi Igazgatási Főosztály (továbbiakban: HM VIF) készíti. 
 

A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjának munkaköri leírását a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság igazgatójának egyetértésével a kormánymegbízott írja alá. 
 

Szakmai irányítási kapcsolatok: 
 

 

 

 

 

 

A Titkárság munkatársai 
a Titkárság feladat- 
valamint hatáskörét, a 

saját munkakörüket és szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen 
ellátni, feladatukat ilyen módon elvégezni.  



34  
 

V. 

 Munkáltatói jogok gyakorlása 

 

A titkár és titkárhelyettes irányában a munkáltatói jogokat a szakirányítást végző minisztérium kijelölt 
szervének vezetője gyakorolja az alábbiak szerint: 
 

a) a titkár esetében a HM VIF főosztályvezetője; 
b) a titkárhelyettes esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a szolgálati 

viszonnyal összefüggő munkáltatói jogokat, a kormánymegbízott az egyéb munkáltatói jogokat; 
c) a titkársági ügyintéző esetében a munkáltatói jogkört a kormánymegbízott gyakorolja. 

 

VI. 

Feladat- és hatáskörök 

 

1. A Titkárság részére megállapított feladat- és hatáskörök az alábbiak: 
 

a) ellátja az MVB ügykezelési és adminisztrációs feladatait; 

b) folyamatosan kapcsolatot tart a szomszédos megyei védelmi bizottságokkal, a védelmi 
felkészítésben résztvevő és együttműködő szervek vezetőivel, a nemzetközi (határ menti) 
együttműködésben érintett védelmi igazgatási szervekkel; 

c) véleményezéseket, jelentéseket és előterjesztéseket készít elő az MVB elnöke által 
meghatározott témákban; 

d) előkészíti a honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészülés, továbbá a katasztrófaveszély és a 
különleges jogrend időszakaiban a MVB, valamint a MVB elnökének döntéseit; 

e) ellenőrzi a MVB hatáskörébe tartozó hadkiegészítési, gazdaságmozgósítási feladatok 
végrehajtását; 

f) gondoskodik az elrendelt ügyeleti szolgálat ellátásáról, és biztosítja a folyamatos működés 
feltételeit; 

g) tervezi az MVB, valamint az MVB illetékességi területén a helyi és települési védelmi igazgatási 
és a honvédelemben közreműködő szervek felkészítését, továbbképzését; 

h) koordinálja a védelmi felkészítésbe bevont megyei szintű szervek és szervezetek 
tevékenységét, valamint a területi szintű védelmi igazgatási döntések előkészítését és 
végrehajtását; 

i) előkészíti az MVB üléseit, gondoskodik az ülések SZMSZ szerinti lebonyolításáról; 
j) előkészíti az MVB ellenőrzéseit, részt vesz azok végrehajtásában; 
k) előkészíti, szervezi, koordinálja az MVB elnökének protokolláris feladatait; 

l) az MVB működését érintő beszerzési tevékenységek előkészítésében részt vesz; 
m) az MVB döntésének megfelelően közreműködik a helyi védelmi bizottságok (a továbbiakban: 

HVB) felügyeletével kapcsolatos feladatok végrehajtásában; 
n) feldolgozza a védelmi igazgatás helyi szintjeiről érkező információkat, előkészíti a szükséges 

elnöki döntéseket, az országos információs rendszer részére a meghatározott adatokat 
továbbítja; 

o) folyamatos szakmai kapcsolatot tart a védelmi igazgatás központi szakmai irányító szerveivel; 
p) rendszeresen kapcsolatot tart a HVB-ok elnökeivel és titkáraival. 

 

2. A titkár feladatai: 
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a) a kormánymegbízott, mint az MVB elnöke iránymutatásainak megfelelően vezeti a Titkárságot; 
b) végzi az MVB, továbbá annak elnöke részére meghatározott feladatok tervezését, szervezését, 

a döntések előkészítését és végrehajtásának koordinációját; 
c) előkészíti az MVB feladat- és pénzügyi tervét; 
d) megszervezi az MVB üléseit, tárgyalásra előkészíti a napirendi pontok előterjesztéseit, az 

ülések időpontjáról megfelelő időben értesíti az MVB tagokat és a meghívottakat, számukra a 
meghívót és az előterjesztéseket megküldi; 

e) gondoskodik az MVB ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, az MVB és az MVB elnöke 
határozatainak írásba foglalásáról, valamint a határozatok érintettekkel való közléséről; 

f) figyelemmel kíséri az MVB és az MVB elnöke határozataiban foglalt feladatainak 
megvalósulását; 

g) összefoglalót készít az MVB soron következő ülésére a két ülés közötti időszakban végrehajtott 
feladatokról vagy annak esetleges akadályairól; 

h) előkészíti, naprakészen tartja és megőrzi az MVB alapdokumentumait és intézkedési terveit; 
i) gondoskodik az MVB tagjai és azok képviselői nevének, elérhetőségének nyilvántartásáról és 

folyamatos naprakészen tartásáról; 
j) javaslatot tesz az MVB munkacsoportjainak összetételére és aktivizálására, gondoskodik 

időszakonkénti felkészítésükről, valamint koordinálja azok feladat-végrehajtását; 
k) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott eseti vagy állandó jelleggel 

hatáskörébe utal; 
l) részt vesz a kormánymegbízotti és a főigazgatói értekezleteken; 
m) elkészíti a Titkárság Ügyrendjét és a munkaköri leírásokat; 
n) megszervezi a Titkárság munkatársainak feladatait; 
o) gyakorolja a Titkársághoz, titkárhoz a kormánymegbízott által átruházott hatásköröket; 
p) biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, szervezi és 

ellenőrzi a Titkárság feladatainak végrehajtását; 
q) javaslatot tesz a MVB elnöknek a MVB Titkársága munkatársait érintően, valamint a védelmi 

igazgatás más területein dolgozók elismerésre történő felterjesztésre; 
r) tevékenysége során együttműködik a Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetőivel. 

 

3. A titkárhelyettes feladatai: 
 

a) a titkárhelyettes a titkár irányítása mellett végzi munkáját; 
b) támogatja a titkárt a Titkárság vezetésében, a feladatok ellátásának megszervezésében, 

ellenőrzésében; 
c) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott, illetve a titkár eseti vagy állandó 

jelleggel hatáskörébe utal. 
 

A titkár és titkárhelyettes egyaránt részt vesz a honvédelmi, valamint a katasztrófavédelmi 
felkészítéseken. 
 

4. Titkársági ügyintéző feladatai: 
 

a) részt vesz az MVB üléseinek megszervezésében, munkaterületéhez kapcsolódóan 
közreműködik a bizottsági ülésekhez kapcsolódó előterjesztések határozat-tervezetek 

előkészítésében, a titkár útmutatásai alapján; 
b) közreműködik az MVB tagjai és MVB munkacsoport tagok riasztási adatainak naprakészen 

tartásában; 
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c) közreműködik az MVB és a Titkárság rendezvényeinek technikai előkészítésében, 

lebonyolításában; 
d) végrehajtja a munkaterületéhez kapcsolódóan - a védelmi igazgatás területéhez tartozó – 

adattárak feltöltését, naprakészen tartását, az ehhez szükséges dokumentumok bekérését és 
feldolgozását; 

e) felelős az iratoknak a Kormányhivatal Iratkezelési Szabályzatban meghatározott módon történő 
kezeléséért; 

f) végzi az MVB és a Titkárság működésével összefüggő adminisztrációs ügyintézői és 
ügykezelői feladatokat; 

g) továbbítja a címzetteknek az MVB, illetve az MVB elnök határozatait, rendelkezéseit; 
h) vezeti és elkészíti az MVB ülések jegyzőkönyveit; 
i) ellátja az elnök vagy a titkár által meghatározott egyéb feladatokat, 

 

5. A Titkárság állományának általános feladatai: 
 

a) a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a Titkárság 
állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak az ellátásárért, 

b) munkáját a jogszabályokban meghatározottak szerint, valamint a titkár utasításai alapján 
szakszerűen köteles ellátni, 

c) köteles a tudomására jutott hivatalos információt a titkárhoz eljuttatni, indokolt esetben 

hivatalból eljárást kezdeményezni, 
d) alapvető kötelessége alkalmazni a munkavégzése során a megszerzett informatikai 

ismereteket, folyamatosan fejleszteni azokat, 

e) naprakészen tájékozódni a Kormányhivatalt, illetve a munkakörét érintő jogszabályokról, 
megismerni azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó jogirodalmat, 
tájékoztatókat, törekedni az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakításáról, 

f) közreműködni a jogszabály-tervezetek véleményezésében, 
g) részt venni a munkakörébe tartozó képzésben, továbbképzésben. 

 

VII. 

A kiadmányozás és helyettesítés rendje 

 

1. A kiadmányozás rendje: 
 

a) a titkár kiadmányozza a Titkárság feladatkörébe tartozó ügyekben, azokat az iratokat, amelyek 
kiadmányozását az MVB elnöke a maga számára nem tartotta fenn; 

b) a titkár távolléte esetén, annak kiadmányozási joga a titkárhelyettest illeti meg.  
 

 

2. A helyettesítés rendje: 
 

a) a titkárt távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkárhelyettes teljes jog- és 
hatáskörrel helyettesíti; 

b) a titkárhelyettest távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkár teljes jog- és 
hatáskörrel helyettesíti; 

c) a titkársági ügyintéző helyettesítésére vonatkozó részletes szabályokat a munkaköri leírása 
tartalmazza. 
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VIII. 

Munkarend 

 

a) a Titkárságon a munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30 óráig, pénteken 8.00 – 14.00 óráig 
tart, a munkaközi szünet (ebédidő) 12.00 – 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc 
időtartamban azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát meghaladja; 

b) munkaidőben a munkahelyről eltávozni kizárólag a titkár engedélyével lehet; 
c) a titkársági ügyintéző tekintetében a Kormányhivatal Személyügyi szabályzata tartalmazza a 

munkaidőre és annak nyilvántartására vonatkozó szabályokat; 
d) a titkár szabadságkérelmét a HM VIF főosztályvezető a kormánymegbízott egyetértésével 

hagyja jóvá; 
e) a titkárhelyettes szabadságkérelmét a kormánymegbízott a megyei katasztrófavédelmi igazgató 

és a titkár egyetértésével hagyja jóvá; 
f) a titkársági ügyintéző szabadságkérelmét a főigazgató hagyja jóvá; 
g) az MH, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó, a Titkárságon 

szolgálatot teljesítő személyek munkaidő, illetve szabadság nyilvántartását a munkáltatói 
jogkört gyakorló szabályozása szerint vezetik; 

h) A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az 
érkezés és távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, valamint a munkából 
egyéb okból történő távollét időtartamát. 

i) az állományviszonynak megfelelő ünnepnapok munkaszüneti napnak minősülnek (Magyar 

Honvédelem Napja, Tűzoltóság Napja, Közszolgálati Tisztviselők Napja). 
 

IX. 

A kapcsolattartás rendje 

 

1. Belső kapcsolat:  
 

a) A titkár közvetlen kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az igazgatóval, a 
Kormányhivatal főosztályvezetőivel, önálló osztályvezetőivel.  

b) A Titkárság feladatkörébe tartozó, de más szervezeti egységet érintő ügyekben az érdekelteket 
folyamatosan tájékoztatva és együttműködve kell eljárni.  

c) A Titkárság teljes állománya köteles a tudomására jutott hivatalos információt – az adat- és 
titokvédelmi szabályok betartásával – az illetékes szervezeti egységhez, államigazgatási 
szervhez, hatósághoz eljuttatni, illetve szükség esetén, az információ alapján hivatalból eljárást 
kezdeményezni. 

 

2. Munkaértekezletek rendje 

 

a) A titkár a kormánymegbízotti és főigazgatói értekezlet után, valamint kiemelt feladatok 
megkezdése előtt, illetve hetente egy alkalommal értekezletet, egyeztető megbeszélést tart a 
Titkárság állománya részvételével.  

b) Célja az általános tájékoztatás, az előző időszakban elvégzett munka ellenőrzése és 
értékelése, a következő időszakra vonatkozó feladatok meghatározása, egyeztetése és 
összehangolása. 

 

3. Külső kapcsolat: 
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a) A titkár, a titkárhelyettes feladatkörének ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart a HM 

VIF, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival, 

b) A titkár az MVB tagjaival és állandó meghívottjaival, a HVB elnökökkel és titkárokkal, a megyei 
települések polgármestereivel, a védelmi igazgatásban résztvevő szervekkel és szervezetekkel, 
továbbá a fővárosi megyei védelmi bizottságok titkáraival. 

 

X. 

Teljesítményértékelés 

 

A hivatásos állományú katona teljesítményértékelését a munkáltatói jogkört gyakorló mérlegelési 
jogkörében eljárva, írásban rendszeresen végzi.  
 

A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjának teljesítményértékelését és minősítését a 
vonatkozó kormányrendelet és miniszteri rendelet alapján a kormánymegbízott a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójának egyetértésével végzi. 
 

A titkársági ügyintéző teljesítményértékelését a kormánymegbízott által kijelölt személy végzi. 
 

XI. 

Záró rendelkezések 

 

Jelen Ügyrendben foglaltakat a Titkárság teljes állománya köteles megismerni és betartani. 
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II.4. melléklet 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Belső Ellenőrzési Osztályának ügyrendje 

 

1. A Belső Ellenőrzési Osztály adatai, szervezete, személyi állománya 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztályának adatai: 
 

A szervezeti egység hivatalos megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Belső Ellenőrzési Osztály 

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
Telefon: 06-46/512-969; 06-46/512-951; 06-46/512-930 

Fax: – 

E-mail: belsoell@borsod.gov.hu 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 21. §-a értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed  
az adott szervezet minden tevékenységére. 
 

A Bkr. szerint a belső ellenőrzés feladat- és hatásköre kiterjed a Kormányhivatal teljes 
tevékenységének, folyamatainak, szervezeti egységeinek, projektjeinek ellenőrzésére. 
 

Az Osztály élén az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) áll. 
Az Osztály vezetését az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) látja el. 
 

Az SzMSz 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével  
a Belső Ellenőrzési Osztály létszámadatai a következők: 
 

Belső Ellenőrzési Osztály 5 fő 

Osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) 1 fő 

Belső ellenőr 4 fő 

 

 

2. A Belső Ellenőrzési Osztály szervezeti felépítése, feladatai, működése 

 

A Belső Ellenőrzési Osztály feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben,  
a Bkr.-ben, az SzMSz-ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos 
kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak. 

 

2.1. Az Osztály szervezeti felépítése 

 

Az Osztály önálló szervezeti egységként, a kormánymegbízott közvetlen alárendeltségében végzi 
tevékenységét. 
Az Osztályon belül elkülönült szervezeti egység nem működik. 

 

2.2. Az Osztály feladatai 
 

mailto:belsoell@borsod.gov.hu
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A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,  
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét  
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel  
és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső 
kontrollrendszerének hatékonyságát. 
 

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, 
hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a Belső Ellenőrzési Osztály megállapításokat  
és ajánlásokat fogalmaz meg a Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott részére, illetve 
javaslatot tesz az ellenőrzött szervezeti egység irányában. 
 

A Belső Ellenőrzési Osztály az ellenőrzéseit éves ellenőrzési tervben meghatározottak szerint, 
illetve soron kívüli ellenőrzések teljesítésével végzi. 
Soron kívüli ellenőrzést az irányító szerv, a kormánymegbízott, illetve az osztályvezető (belső 
ellenőrzési vezető) kezdeményezésére lehet végezni. 

 

2.2.1. A belső ellenőrzés egyes feladatai 
 

2.2.1.1. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatai: 
 

a) elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítése, működése 
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint a Kormányhivatal 
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

b) elemzi és vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 
valódiságát; 

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 
fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy 
csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint  
a Kormányhivatal működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszer 
javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

d) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 
intézkedéseket. 

 

2.2.1.2. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége során szabályszerűségi, pénzügyi, 
rendszer-, teljesítmény-, illetve informatikai ellenőrzést végez. 

 

2.2.1.3. A tanácsadó tevékenység keretébe tartozó feladatok lehetnek különösen: 
 

a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzése, értékelése, vizsgálata, 
kockázatának becslése útján; 

b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és 
hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 

c) a vezetők szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek 
és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében; 

d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén; 
e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; 
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f) javaslatok megfogalmazása a Kormányhivatal működése eredményességének növelése  

és a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében, a belső szabályzatok 
tartalmát, szerkezetét illetően. 

 

2.3. A Belső Ellenőrzési Osztály működése 

 

Az Osztály éves ellenőrzési feladatait elsősorban az éves ellenőrzési terv határozza meg. 
Az ellenőrzési és más, állandó, illetve eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében a  
belső ellenőrzési vezető – szükség szerint – értekezletet tart. 
Az értekezleten valamennyi állami tisztviselő/belső ellenőr részt vesz. 
 

A Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjének távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az 
osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) helyettesítésére kijelölt belső ellenőr az állandó és  
az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében – szükség szerint – értekezletet tart. 
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.30 óráig, pénteken 8.00 órától 14.00 óráig tart,  
a munkaközi szünet (ebédidő) 12.00 és 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, 
azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjének, távolléte,  
vagy tartós akadályoztatása esetén az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) helyettesítésére  
kijelölt belső ellenőr engedélyével lehet. 
Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóba” az 
eltávozás, illetve a visszaérkezés után annak időpontját feltüntetni, továbbá kézjegyével ellátni. 
A munkatárs köteles a nem hivatalos távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Belső Ellenőrzési Osztályon foglalkoztatottak tekintetében az 
osztályvezető (belső ellenőrzési vezető), illetve az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) 
távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) 
helyettesítését ellátó belső ellenőr feladata. 

 

3. A Belső Ellenőrzési Osztály speciális jogállása, a belső ellenőrzési vezető, a vizsgálatvezető 
és a belső ellenőr feladat-, illetve hatásköre 

 

A Belső Ellenőrzési Osztály tevékenységét a kormánymegbízottnak közvetlenül alárendelve végzi.  
Az ellenőrzési jelentéseket az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) közvetlenül a 
kormánymegbízott részére küldi meg. 
 

A belső ellenőrzés, illetve a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét  
a kormánymegbízott biztosítja. 
 

A belső ellenőrzési vezető feladat- és hatáskörét a Bkr. részletesen szabályozza. 
 

3.1. Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) feladata 

 

a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; 
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a 

kormánymegbízotti jóváhagyás után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának 
nyomon követése; 
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c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása; 
d) az ellenőrzések összehangolása; 
e) ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja merül fel, a 
kormánymegbízottnak, illetve a kormánymegbízott érintettsége esetén az irányító szerv 
vezetőjének haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 

f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonata kormánymegbízott számára történő 
megküldése a jogszabályi előírásoknak megfelelően; 

g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása  
a Bkr.-ben foglaltak szerint; 

h) külső szolgáltató ellenőrzésbe történő bevonása iránti javaslattétel a kormánymegbízott 
részére. 

 

3.2. Az előző alcímben foglalt feladatokon túl az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) köteles 

 

i) gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által 
 közzétett módszertani útmutatók; 

j) gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a kormánymegbízott – Bkr. 14. §  
(1) bekezdése szerinti feladat-átruházásról szóló – döntése alapján a külső  
ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről,  
illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; 

k) biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében – a kormánymegbízott 
által jóváhagyott – éves képzési tervet készíteni, és gondoskodni annak megvalósításáról; 

l) tájékoztatni a kormánymegbízottat az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való 
eltérésekről; 

m) kialakítani és működtetni a belső ellenőrzésekről a jogszabályban, módszertani útmutatókban 
meghatározott nyilvántartást; 

n) a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi  
és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy  
a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék. 

 

3.3. Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
kötelezettsége 

Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) a megbízatásával kapcsolatban, vagy személyére 
nézve felmerült összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést 
tenni a kormánymegbízottnak, amelynek elmulasztásáért, vagy késedelmes teljesítéséért  
fegyelmi felelősséggel tartozik. 

 
3.4. Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) felelőssége 

 

a) Ellenőrzési tervek kidolgozása, melynek elkészítésekor a vezetés által feltárt kockázati 
tényezőket is figyelembe kell venni. 

b) A stratégiai, valamint az éves ellenőrzési terv, továbbá – szükség esetén – annak 

módosítására irányuló javaslat benyújtása a kormánymegbízott részére jóváhagyás céljából. 
c) A kormánymegbízott által jóváhagyott, a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési 

tervnek november 15-ig történő megküldése a fejezet felügyeletét ellátó költségvetési szerv 
belső ellenőrzési egységének vezetője – a Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztályának 
vezetője – részére. 
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d) A jóváhagyott éves terv végrehajtása érdekében az egyes vizsgálatot végző belső ellenőrök 

kijelölése, több személy által lefolytatandó vizsgálat esetén a vizsgálatvezető személyének 
meghatározása. 

e) A vizsgálat lefolytatásával megbízott belső ellenőr(ök) megbízólevéllel történő ellátása;  
a kormánymegbízotti kiadmányozás körébe tartozó esetekben a megbízólevél előkészítése. 

f) A vizsgálat lefolytatásával megbízott belső ellenőr, illetve a több személy által lefolytatandó 
vizsgálat esetén a kijelölt vizsgálatvezető részéről készített ellenőrzési program jóváhagyása, 
az abban foglaltak végrehajtásának felügyelete; a kormánymegbízotti kiadmányozás körébe 
tartozó esetekben mindezek előkészítése. 

g) Az ellenőrzési program módosítására vonatkozó belső ellenőri (vizsgálatvezetői) 
kezdeményezés mérlegelését követően az attól való eltérés jóváhagyása, vagy elutasítása;  
a kormánymegbízotti kiadmányozás körébe tartozó esetekben az előzőek szerinti 
kormánymegbízotti döntés előkészítése. 

h) Az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének értesítése az ellenőrzés megkezdéséről,  
az ellenőrzés céljáról és formájáról, a jogszabályi felhatalmazásról, valamint várható 
tartamáról. 

i) Az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének a helyszíni vizsgálat megkezdését legalább  
3 nappal megelőző szóbeli, vagy írásbeli tájékoztatása az ellenőrzés várható tartamáról. 

j) Az elkészített ellenőrzési jelentéstervezetek megküldése egyeztetés céljából az ellenőrzött 
szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást,  
vagy javaslatot tartalmaz. 

k) Döntés az ellenőrzés megszakításáról, felfüggesztéséről, az akadály elhárulását követően  
a vizsgálat lefolytatásáról. 

l) Megbeszélés összehívása, illetve azon való részvétel, amennyiben az ellenőrzött  
szervezeti egység részéről az ellenőrzési jelentésben tett megállapításokat vitatják. 

m) Az ellenőrzés lefolytatását követően az ellenőrzött szervezeti egység vezetője által készített 
intézkedési terv – kormánymegbízotti kezdeményezés alapján történő – véleményezése. 

n) Az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtására vonatkozó határidő-, illetve 

feladatmódosítási kérelmek – kormánymegbízotti kezdeményezés alapján történő –
véleményezése. 

o) Nyilvántartás vezetése az elvégzett ellenőrzésekről. 
p) Nyilvántartás vezetése az ellenőrzött szervezeti egységek által adott tájékoztatás alapján  

az intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtásáról. 
q) A külső ellenőrzések nyilvántartása, a külső ellenőrzések által tett javaslatok végrehajtásának 

nyomon követése, arról beszámoló készítése. 
r) Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről és azok biztonságos tárolásáról való 

gondoskodás. 
 

3.5. A Belső Ellenőrzési Osztály állami tisztviselőinek (a belső ellenőrök) feladatai 
 

a) Az ellenőrzés végrehajtását megelőzően az ellenőrzött szervezeti egységre vonatkozó 
előírások, rendelkezések, belső szabályzatok, a korábban készült ellenőrzési jelentések, 
beszámolók megismerése. 

b) Az éves ellenőrzési tervben meghatározott vizsgálatok lefolytatása, az abban meghatározott 
ütemezés szerint. 

c) Soron kívüli vizsgálatok végrehajtása a kormánymegbízott megbízása alapján. 
d) A konkrét feladatok megvalósítása az alábbiak szerint: 

da) ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltak végrehajtása; 
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db) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység 

vezetőjének tájékoztatása és megbízólevelének bemutatása; 
dc) objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumok és körülmények 

megvizsgálása; 
dd) megállapításainak, következtetéseinek és javaslatainak tárgyszerű, a valóságnak 

megfelelő írásba foglalása, és azok elegendő, megfelelő bizonyítékkal történő 
alátámasztása; 

de) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja merül 
fel, annak haladéktalan jelentése a belső ellenőrzési vezető felé; 

df) az ellenőrzési jelentéstervezetet az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjével 
egyeztetni, ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés aláírását követően  
a lezárt ellenőrzési jelentés egy példányát a belső ellenőrzési vezetőnek átadni; 

dg) az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatni, 
illetve amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság  
gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében a belső ellenőrzési vezető útján a kormánymegbízott részére jegyzőkönyv 
alapján átadni; 

dh) az ellenőrzött szervezeti egységnél, illetve annak részegységeiben a biztonsági 
szabályokat és a munkarendet figyelembe venni; 

di) a tudomására jutott minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot megőrizni; 
dj) az ellenőrzési tevékenységet a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott módon 

megfelelően dokumentálni, az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat  
– az adatvédelmi és a minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával –  

az ellenőrzés dokumentációjához csatolni. 
e) Az ellenőrzés során az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjétől szükség esetén  

„Teljességi nyilatkozat”-ot kérni, amelyben az ellenőrzött szervezeti egység vezetője  
igazolja, hogy az ellenőrzött feladattal összefüggő felelősségi körébe tartozó valamennyi 
okmányt, illetve információt hiánytalanul az ellenőr rendelkezésére bocsátotta. 

f) Részt venni azokon az egyeztető megbeszéléseken, melyeknek célja a belső ellenőr által 
készített összefoglaló jelentésben, részjelentésekben megfogalmazott ajánlások, javaslatok 
egyeztetése a vizsgált szervezeti egység vezetőjével, amennyiben a jelentés(ek)ben foglaltakat 

az érintettek vitatták, illetve észrevételt tettek. 

 

3.6. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása 

 

a) A belső ellenőr jogosult: 
aa) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az 

ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére; 
ab) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, 

minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati 
alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt 
adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített 
adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve 
tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat 
hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, illetve visszaadni; 

ac) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától 
írásban vagy szóban információt kérni; 
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ad) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával 

összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető 
jóváhagyásával; 

ae) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni. 
 

b) A belső ellenőr nem vehet részt a Kormányhivatal operatív működésével kapcsolatos feladatok 
ellátásában, különös tekintettel az alábbi feladatokra: 
ba) a Kormányhivatal működésével kapcsolatos döntések meghozatala, ide nem értve  

a Bkr. 21. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt, az egyes megoldási lehetőségek 
elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével kapcsolatos, a 
vezetők támogatását szolgáló tanácsadó tevékenységet; 

bb) a Kormányhivatal bármely végrehajtási, vagy irányítási tevékenységében való részvétel; 
bc) pénzügyi tranzakciók kezdeményezése, vagy jóváhagyása, vagy kötelezettség vállalása  

a belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül; 
bd) a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa 

tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik  
a belső ellenőröket; 

be) belső szabályzatok elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül; 
bf) intézkedési terv elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül. 

 

3.7. A belső ellenőr összeférhetetlenséggel kapcsolatos kötelezettsége 

 

A belső ellenőr az ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban, vagy személyére nézve felmerült 
összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a belső 
ellenőrzési vezetőnek, amelynek elmulasztásáért, vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi 
felelősséggel tartozik. 

 

3.8. A vizsgálatvezető sajátos feladatai 
 

a) Az egyes vizsgálatok lefolytatásához szükséges ellenőrzési program(ok) kidolgozása, az 
osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) részére történő bemutatása jóváhagyás céljából. 

b) Gondoskodni az ellenőrzés összehangolt, az ütemezésnek megfelelő végrehajtásáról. 
c) Felelős az ellenőrzési jelentés elkészítéséért, annak tartalmáért, a levont következtetésekért és 

a kapcsolódó javaslatokért. 
d) Részt vesz azokon a megbeszéléseken, melyeknek célja az ellenőrzési jelentésben, vagy 

részjelentésekben megfogalmazott ajánlások, javaslatok egyeztetése a vizsgált szervezeti 
egység vezetőjével, amennyiben a jelentésben foglaltakat az érintettek vitatják. 

e) Az elfogadott észrevételek átvezetése az ellenőrzési jelentéstervezeten. 
 

3.9. A belső ellenőrök, a vizsgálatvezető felelőssége 

 

a) Megbízólevelének bemutatása az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, vagy az őt 
helyettesítő személynek. 

b) Az ellenőrzési programban foglalt konkrét feladatok maradéktalan, határidőre történő 
megvalósítása. 

c) Az elvégzett vizsgálatok alapján tett megállapítások valódiságának, valamint azok 
alátámasztásának, megalapozottságának biztosítása. 

 

4. A Belső Ellenőrzési Osztály állami tisztviselőinek helyettesítési rendje 
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A Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrét az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) által egyedileg 
kijelölt ügyintéző helyettesíti. 
A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

5. A Belső Ellenőrzési Osztály kapcsolattartási rendje, együttműködési kötelezettsége 

 

5.1. A Belső Ellenőrzési Osztály kapcsolattartási rendje 

 

5.1.1. A Kormányhivatalon belüli kapcsolattartás rendje 

 

Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető), illetve a helyettesítését ellátó belső ellenőr  
a kormánymegbízottal, illetve a helyettesítési rend szerint az őt helyettesítőkkel rendszeresen,  
a szervezeti egységek vezetőivel, valamint feladatkörükben érintett munkatársaival szükség 
szerint, illetve az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggésben tart kapcsolatot. 
A vizsgálatvezető belső ellenőr, illetve a belső ellenőr a Kormányhivatal szervezeti egységeinek 
vezetőivel, illetve munkatársaival az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggésben tart 
kapcsolatot az adott ellenőrzésre irányadó munkamegosztás szerint. 

 

5.1.2. A Kormányhivatalon kívüli kapcsolattartás rendje 

 

Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) a Kormányhivatalon kívül csak eseti megbízás, vagy 

kijelölés szerint tart kapcsolatot. 
 

5.1.3. Egyes konkrét feladatok megoldásával összefüggésben való kapcsolattartás 

 

A belső ellenőrök közvetlenül teremthetnek kapcsolatot az ellenőrzéssel érintett terület 
tekintetében a szervezeti egység nem vezető beosztású munkatársaival, vezető tisztviselőivel  
az irányadó jogszabályi előírásokban, a megbízólevélben, az ellenőrzési programban foglaltak, 
illetve az osztályvezetői (belső ellenőrzési vezetői) utasítás szerint. 

 

5.2. A Belső Ellenőrzési Osztály együttműködési kötelezettsége 

 

Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) és a belső ellenőrök kötelesek együttműködni az 
ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos általános kérdésekben (stratégiai és éves ellenőrzési terv 
készítése, beszámoló készítése, ellenőrzések és intézkedések nyilvántartásának vezetése). 
 

A Belső Ellenőrzési Osztály együttműködik az ellenőrzéssel érintett szervezeti egységekkel,  
a főosztályok, osztályok, járási hivatalok érintett munkatársaival. 
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II.5. melléklet  
 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Agrártámogatási Főosztályának Ügyrendje 

 

1. Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály szervezete, személyi állománya, 
elérhetőségi adatai 

 

A szervezeti egység neve: Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály  

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 1. 
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 646.  

Telefon: 06-46/814-900 

Fax: 06-46/814-901 

E-mail cím: agrar@borsod.gov.hu 

 

A Főosztály a főosztályvezető vezetése alatt áll. A Főosztály jogszabályban meghatározott feladat- és 
hatáskörét a Főosztályon belül működő 3 osztály jogállású szervezeti egység látja el. A Főosztály 
engedélyezett létszáma 78 fő.  
 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 78 

Főosztályvezető 1 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív 
Támogatások Kérelemkezelési Osztálya 

20 

  

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési 
Osztálya 

31 

Helyszíni Ellenőrzési Osztály 26 

 

A Főosztály jogszabályban előírt feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyére kiterjedő illetékességgel végzi.  

 

2. Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály működése 

 

A Főosztályt a vonatkozó jogszabályokban előírtak és a szakmai követelmények figyelembevételével 
a főosztályvezető vezeti, akinek munkáját közvetlenül a főosztályvezető-helyettes és az egyes osztály 
jogállású szervezeti egységek vezetői segítik. 
 

A főosztályvezető jelen ügyrendben, valamint a munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelően 
irányítja a Főosztály szakmai tevékenységét és felelős az előírt feladatok ellátásáért. Az 
osztályvezetők felelősek a vezetésük alatt álló szervezeti egységek hatékony, jogszerű és precíz 
működéséért, melynek keretében biztosítják az osztályok feladatkörébe tartozó intézkedések, 
valamint a főosztályvezető által adott egyedi utasítások végrehajtását. 
 

Az ügyintézők a munkaköri leírásukban, illetve a főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, vagy az 

osztályvezetők által meghatározott feladatokat kötelesek határidőben, a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban ellátni. 
 

mailto:miskolc@mvh.gov.hu
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Az ügykezelők kötelesek a munkaköri leírásukban, illetőleg az illetékes vezető utasítása alapján 
meghatározott ügyviteli feladatokat pontosan és szakszerűen elvégezni. 
A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14.00 óráig tart, a munkaközi 
szünet (ebédidő) 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a főosztályvezető-helyettes, illetve az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély 
birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a 
visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével 
megegyező időtartamot ledolgozni.  
 

A szabadság engedélyezésére az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálymunkatársai 
tekintetében a főosztályvezető, illetve a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén 
a főosztályvezető-helyettes, osztályvezető jogosult, mely az erre rendszeresített formanyomtatványon 
valósul meg. 
 

A Főosztály ügyfélszolgálattal kapcsolatos tevékenységet is ellát, melynek keretében biztosítani 
szükséges egy EMVA intézkedésekkel foglalkozó munkatárs folyamatos rendelkezésre állását. Az 
ügyfélszolgálat működési rendjét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ügyfélszolgálati 
szabályzata tartalmazza, míg az ügyviteli tevékenységet a CRM rendszer rögzíti. Az ügyfélszolgálati 
tevékenység során figyelemmel kell lenni a meghirdetett ügyfélszolgálati stratégiára is. 

 

Az ügyfélfogadás rendje szerint hétfőn 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 óráig, kedden 9.00 -12.00 és 
13.00 - 16.00 óráig, szerdán 9.00 - 12.00 óráig, csütörtökön 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 óráig, 
valamint pénteken 9.00 - 12.00 óráig kerül sor az ügyfelek fogadására. 

 

3. Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály szervezeti egységeinek feladat- és 
hatásköre 

 

3.1. Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya feladatai 
 

a) Általános feladatok 

 

Az Osztály ellátja: 
- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Közbenső Szervezeti feladatok tekintetében 

az EMVA finanszírozási körbe tartozó alapvetően mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházási-
fejlesztési típusú támogatási jogcímek támogatási, kérelemkezelési feladatait, 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Közbenső Szervezeti feladatok tekintetében 
az agrár-vidékfejlesztési infrastrukturális és erdészeti beruházási-fejlesztési típusú intézkedések 
támogatási, kérelemkezelési feladatait, 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Kifizető Ügynökségi feladatok 
vonatkozásában az Osztály által kezelt mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházási-fejlesztési 
és infrastrukturális és erdészeti beruházási-fejlesztési típusú intézkedésekhez kapcsolódó 
kifizetési kérelemkezelési feladatokat, 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Közbenső Szervezeti feladatok tekintetében 
az EMVA vidéki térségek fejlesztésére vonatkozó beruházási és működési jellegű intézkedések 
támogatási, kérelemkezelési feladatait, 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Kifizető Ügynökségi feladatok 
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vonatkozásában az Osztály által kezelt EMVA vidéki térségek fejlesztésére vonatkozó 
beruházási és működési jellegű intézkedésekhez kapcsolódó kifizetési kérelemkezelési 
feladatokat, 

- az Osztály által kezelt kérelmekhez kapcsolódó monitoring feladatokat, 
- az EMVA keretében megvalósuló projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások formai 

ellenőrzését, 
- a belső eljárási szabályozásban előírtakkal összhangban a másodfokú döntések előkészítésével 

kapcsolatos egyes feladatokat, 

- az ÚMVP III. és IV. tengelye szerinti vidékfejlesztési beruházási és működési célú, továbbá 
együttműködési és LEADER (CLLD) fejlesztési, beruházási intézkedések keretében benyújtott 
kérelmekhez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 

- az AVOP program végrehajtását célzó feladatokat, beleértve a pályázatok utógondozását, a 
projektekkel kapcsolatos adatok kezelését, valamint a monitoring tevékenységet, 

- a SAPARD dokumentumok irattárazását. 
 

b) Egyéb feladatok 

 

- előkészíti a beérkező fellebbezések és kifogások illetékes másodfokú hatósághoz történő 
felterjesztését, vagy javaslatot tesz a döntés saját hatáskörű módosítására, illetve elvégzi a saját 
hatáskörű módosításokhoz kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 

- a kérelemkezeléssel kapcsolatos jelentéseket készít a Kincstár illetékes szakmai szervezeti 
egysége részére, 

- felkérés, vagy megbízás esetén részt vesz egyes jogszabályok, eljárások, dokumentumok 
előkészítésében, véleményezésében, 

- ellátja a támogatási és kifizetési kérelemkezeléshez kapcsolódó egyéb feladatokat (saját 
hatáskörben módosítható döntések ügyvitele), 

- felkérés alapján országos jogcímfelelősi feladatokat lát el, 

- közreműködik az auditok felkészülési folyamataiban és az auditok lebonyolításában, 
- az Osztályt érintő jogcímek és intézkedések kapcsán besegít a főosztályi ügyfélszolgálat 

feladatainak ellátásába, valamint a Call Center Főosztályt érintő feladatok elvégzésébe, 
- együttműködik a megállapodás alapján feladatot ellátó társszervezetekkel, munkájukat 

tájékoztatással, képzéssel segíti, 
- megválaszolja az Osztályt érintő megkereséseket, adatszolgáltatás iránti kérelmeket, 
- az Osztályon keletkező iratanyag kézi irattári kezelése, illetve irattárba adás esetén annak irattári 

előkészítése, 
- működtetési monitoring megállapításainak kezelése, 
- az EMVA keretében meghirdetett intézkedésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 

3.2. Helyszíni Ellenőrzési Osztály feladatai 
 

a) Általános feladatok 

 

Az Osztály ellátja: 
- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Közbenső Szervezeti feladatok tekintetében 

az EMVA finanszírozási körbe tartozó alapvetően támogatási jogcímek helyszíni ellenőrzési 
feladatait, 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Kifizető Ügynökségi feladatok 
vonatkozásában a Főosztály által kezelt intézkedésekhez kapcsolódó kifizetési kérelmekhez 
tartozó helyszíni ellenőrzési feladatokat, 
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- az EMVA jogcímekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatokat, 
- az Európai Unió egyes belpiaci intézkedéseihez kapcsolódó helyszíni ellenőrzési feladatokat, 
- az Európai Unió intervenciós intézkedéseivel kapcsolatos ellenőrzéseket, 
- a közvetlen támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzéseket, 
- a kísérő intézkedések ellenőrzését, 
- az egyes nemzeti költségvetésből biztosított támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzési 

feladatokat, 

- a helyszíni ellenőrzés adatainak rögzítését az IIER-ben, 

- az AVOP monitoring tevékenységhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzési feladatokat a vonatkozó 
végrehajtási kézikönyvben foglaltak szerint. 

 

b) Egyéb feladatok 

 

- kapcsolattartás a helyszíni ellenőrzésen résztvevő szakértőkkel, 
- gépjárművekkel kapcsolatos feladatok ellátása (tankolás, belső tisztántartás, stb.), 
- az auditokkal, a külső és belső ellenőrzések Helyszíni Ellenőrzési Osztályra vonatkozó 

megállapításai alapján készült intézkedési tervek maradéktalan végrehajtása, 
- a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentéseket készít a Kincstár illetékes szervezeti 

egysége részére, 
- a helyszíni ellenőrzés adatainak szükség szerinti rögzítése a megfelelő informatikai 

rendszerben, 

- felkérés, vagy megbízás esetén részt vesz egyes jogszabályok, eljárások, dokumentumok 
előkészítésében, véleményezésében, 

- az Osztályon keletkező iratanyag kézi irattári kezelése, illetve irattárba adás esetén annak irattári 
előkészítése, 

- az EMVA keretében meghirdetett intézkedésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, 
- az Osztály vezetője felméri a helyszíni ellenőrzéshez szükséges eszköz, tartozék és egyéb 

igényeket (pl.: védőital, kullancs-encephalitis elleni védőoltás, stb.), továbbítja és közreműködik 
a beszerzésre került tételek kiosztásában, 

- közreműködik az Osztályt érintő megkeresések, adatszolgáltatás iránti kérelmek 
megválaszolásában. 

 

3.3. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya 
feladatai 

 

a) Általános feladatok 

 

Az Osztály ellátja: 
- az EMGA és az EMVA nem beruházási jellegű jogcímeivel kapcsolatos kérelemkezelési 

feladatokat, 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Közbenső Szervezeti feladatok tekintetében 
az EMVA nem beruházási jellegű intézkedések támogatási, kérelemkezelési feladatait, 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Kifizető Ügynökségi feladatok 
vonatkozásában az Osztály által kezelt EMVA nem beruházási jellegű intézkedésekhez 
kapcsolódó kifizetési kérelemkezelési feladatokat, 

- a feladatkörébe rendelt, a végrehajtás tekintetében alapvetően normatívnak minősülő 
támogatási jogcímeivel kapcsolatos kérelemkezelési feladatokat, 

- az Európai Unió egyes belpiaci intézkedéseihez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 
- az Európai Unió intervenciós intézkedéseihez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 
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- a közvetlen támogatások kérelemkezelését, 
- az egyes nemzeti költségvetésből biztosított támogatásokhoz és a nemzeti agrár-kárenyhítési 

rendszerhez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 
- a kísérő intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat, 
- az Osztály által kezelt kérelmek számszaki és adminisztratív ellenőrzési feladatait, 
- az Osztály által kezelt kérelmekhez kapcsolódó EMVA monitoring feladatokat, 
- az ügyfél-nyilvántartással kapcsolatos helyi feladatokat. 
 

b) Egyéb feladatok 

 

- a Főosztály ügyfeleit érintő jogutódlási feladatok ellátása (a feladat végrehajtására a 
főosztályvezető más osztályt is kijelölhet), 

- előkészíti a beérkező fellebbezéseknek és kifogásoknak az illetékes másodfokú hatósághoz 
történő felterjesztését, vagy javaslatot tesz a döntés saját hatáskörű módosítására, illetve elvégzi 
a saját hatáskörű módosításokhoz kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 

- a MePAR rendszerrel kapcsolatos helyi feladatok végrehajtása, 
- az EMGA és az EMVA beruházási jellegű intézkedéseivel kapcsolatos kérelemkezelési feladatok 

ellátása, 
- előkészíti a beérkező fellebbezéseknek és kifogásoknak az illetékes másodfokú hatósághoz 

történő felterjesztését, vagy javaslatot tesz a döntés saját hatáskörű módosítására, illetve elvégzi 
a saját hatáskörű módosításokhoz kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 

- a kérelemkezeléssel kapcsolatos jelentéseket készít a Kincstár illetékes szakmai szervezeti 

egysége részére, 
- felkérés, vagy megbízás esetén részt vesz egyes jogszabályok, eljárások, dokumentumok 

előkészítésében, véleményezésében, 
- közreműködik az auditok felkészülési folyamataiban és az auditok lebonyolításában, 
- ellátja a Főosztály ügyfélszolgálati feladatait, valamint a Call Center Főosztályt érintő feladatait, 

beleértve az ügyfelek tájékoztatását, valamint a havi jelentések és forgalmi statisztikák 
elkészítését, 

- együttműködik a megállapodás alapján feladatot ellátó társszervezetekkel, munkájukat 
tájékoztatással, képzéssel segíti, 

- az Osztályon keletkező iratanyag kézi irattári kezelése, illetve irattárba adás esetén annak irattári 
előkészítése, 

- közreműködik az Osztályt érintő megkeresések, adatszolgáltatás iránti kérelmek 

megválaszolásában. 
 

 

4. A feladatellátás eseti megosztása a megyei kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztályai között 

 

4.1. Helyszíni ellenőrzések illetékességi módosítása 

 

a) A területalapú támogatásra irányuló kérelmek gyorsabb és költséghatékonyabb területi 
ellenőrzésének lefolytatása érdekében a Kincstár területi ellenőrzésért felelős szervezeti 
egysége az agrártámogatási főosztályokkal egyeztetve kialakíthat ún. ellenőrzési szempontból 
„vegyes” megyéket. Az intézkedés célja, hogy a területileg illetékes főosztálytól távol eső, a 
szomszédos megye főosztályához azonban elérhető távolságban lévő településeken, 
területeken a közelebb fekvő főosztály végezze el a szükséges ellenőrzéseket egyéb, eseti 
adminisztrációs kötelezettség (pl.: megyehatár átlépés engedélyeztetése) nélkül.  
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b) Átcsoportosítás: amennyiben adott főosztályra olyan mennyiségű ellenőrzési feladat hárul (pl.: 
kampány), amelyet saját állományába tartozó ellenőrökkel nem tud elvégezni, úgy szabad 
kapacitással rendelkező főosztály segítségét igényelheti. Az átcsoportosított ellenőrök számára 
a feladatkiadást a fogadó megye végzi, azonban az utasítási, munkáltatói jogok az általános 
szabályok szerint illetékes (honos) megye hatáskörében maradnak. Az elvégzett munka 
minőségének, magas színvonalának megkövetelése ugyancsak a honos megye felelőssége. 

 

4.2. A Kincstár illetékes szervezeti egysége által meghatározott illetékességek 

 

Egyes intézkedések esetén az általánostól eltérő illetékességi területek is kijelölésre kerülhetnek. 
 

a) Országos feladat-ellátási kör kijelölése alacsony kérelemszám esetén: amennyiben valamely 
intézkedés tekintetében kisszámú kérelem érkezik be országosan, úgy az ügyintézés 
hatékonyságának és a kapcsolódó kommunikációnak a gyorsítása érdekében a Kincstár kijelöli 
azt a RIF-et, vagy megyét, amely országos hatáskörrel ellátja az ügyintézést.  

 

5. Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkavégzésének, működési rendjének 
általános szabályai 

 

5.1. Belső kapcsolattartás rendje 

 

- a Főosztály a belső szervezeti egységekkel tevékenysége során köteles együttműködni, 
- a feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek feladatkörét is érintő ügyekben az 

érintettek egymással egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért a szervezeti egységek 
vezetői a felelősek. 

- a Főosztály egészét érintő kérdésekben folytatott megbeszélésekről, konzultációkról az 
ügyintézésért felelős személynek tájékoztatnia kell a főosztályvezetőt. 

 

5.2. Külső kapcsolattartás rendje 

 

5.2.1. Külső szervekkel való kapcsolattartás 

 

A Főosztály az alábbi szervekkel, szervezetekkel tart rendszeres munkakapcsolatot: 

- a megyei kormányhivatalok illetékes főosztályai, 
- a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Szervezete (NAK), 
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szervezeti egységei, 
- az önkormányzatok vezetői, 
- a Kincstár illetékes szervezeti egységei, 
- a Miniszterelnökség és a Földművelésügyi Minisztérium illetékes szakmai szervezeti egységei. 
 

5.2.2. Sajtóval való kapcsolattartás módja 

 

Az országos és a kiemelt jelentőségű ügyekben a sajtó tájékoztatását a Kormányhivatal a 

Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságával egyeztetve végzi. 

5.3. A helyettesítés rendje 

 

5.3.1. A helyettesítés rendje a vezetők vonatkozásában 
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A főosztályvezető helyettesítését tartós távolléte, akadályoztatása esetén általános jogkörrel a 
főosztályvezető-helyettes látja el. A főosztályvezetőt és a főosztályvezető-helyettest együttes 
távollétük, akadályoztatásuk esetén a főosztályvezető által meghatározott helyettesítési rendben 
kijelölt osztályvezető(k) helyettesíti(k). Az osztályvezetőt az általa kijelölt ügyintéző (elsősorban a 
vezető-szakreferens), tartós távollét esetén a főosztályvezető által kijelölt munkatárs helyettesíti. Az 
ügyintéző vagy a kijelölt munkatárs a munkáltatói jogok gyakorlásában az osztályvezetőt nem 
helyettesíti. 

 5.3.2. Az ügyintézők helyettesítése 

 

Az ügyintézők egymást az osztályvezető által elkészített helyettesítési rend szerint, ennek hiányában 
osztályvezetői kijelölés alapján helyettesítik úgy, hogy a helyettesítésre elsősorban ugyanazon 
osztályon dolgozó másik ügyintéző kerül kijelölésre. A főosztályvezető közvetlen irányítása alá 
tartozó munkatársak helyettesítéséről a főosztályvezető dönt. 

 

5.4. Az együttműködés szabályai, az értekezletek rendje 

 

5.4.1. Főosztályi értekezlet 
 

A főosztályvezető szükség szerinti rendszerességgel, de lehetőség szerint kéthetente főosztályi 
értekezletet tart a Főosztály működésével és feladatainak ellátásával kapcsolatos ügyekben, melyen 
a főosztályvezető, a főosztályvezető-helyettes, a főosztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek vezetői, valamint szükség szerint a meghívottak vesznek részt. A résztvevők 
beszámolnak a közvetlenül a felügyeletük alá tartozó ügyek állásáról, illetve a következő időszakban 
elvégzendő feladatokról és ezekben az ügyekben szakmai konzultációt tartanak. 

 

5.4.2. Osztályértekezlet 
 

Az Osztály vezetője szükség szerinti rendszerességgel, de lehetőség szerint hetente 
osztályértekezletet tart a főosztályi értekezleten hozott döntésekről, a Főosztály működését, valamint 
közvetlenül az osztályt érintő aktuális kérdésekről. Tájékozódik az osztály feladatainak állásáról, 
beszámoltatja az osztály munkatársait, továbbá meghatározza az elvégzendő feladatokat és azok 
határidejét. Az osztályértekezleten az osztályvezető, a közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak, 
valamint szükség esetén a meghívottak vesznek részt. 

 

5.4.3. Munkamegbeszélés 

 

A főosztályvezető vagy az osztályvezető szükség szerinti rendszerességgel konzultációt igénylő 
ügyekben az érintett munkatársak részvételével munkamegbeszélést tarthat. 

6. Jogosultságok kiadása 

 

6.1 Szoftverrel kapcsolatos jogosultságok 

 

A Főosztályon dolgozó ügyintézők részére a mindenkori vezető jóváhagyását követően kerül sor a 
jogosultságok kiadására. A munkaköri leírásban meghatározott osztály által végrehajtott 
tevékenységek határozzák meg a szükséges jogosultságok körét, amely a közvetlen vezető döntése 
alapján kerül megigénylésre és a jogosultság kiadása az adatgazda (az Államkincstár illetések 
szakmai szervezeti egységének) jóváhagyásával történik. 
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A jogosultságok felülvizsgálata a munkatársak feladat- vagy munkakörének megváltozása, illetve a 
Főosztályról történő távozása, kilépése esetén azonnal, egyéb esetben legalább évente egy 
alkalommal történik. 
A munkavállaló csak az adott munkaköréhez tartozó jogosultsági szinttel és csoporttal rendelkezhet. 
Az osztott munkakörben dolgozó munkatárs feladatellátásához több jogosultsági szintbe, vagy több 
jogosultsági csoportba tartozó jogosultságra van szüksége, azonban a jogosultsági igényt ebben az 
esetben is szigorúan a munkaköröknek megfelelően és csak a szükséges mértékben lehet igényelni, 
használni. 

 

6.2 Belépéssel kapcsolatos jogosultságok  
 

A munkavállalóra vonatkozóan a kormányhivatal nyílt és zárt munkaterületeire való belépés és ott 
tartózkodás szabályait, továbbá ehhez kapcsolódóan az elektronikus (proximity) belépőkártya 
jogosultsági szintjeinek beállítására vonatkozó szabályokat a mindenkor hatályos biztonsági 
szabályzat tartalmazza. 

Amennyiben a munkavállaló elektronikus belépőkártyája a belépéshez nem áll rendelkezésre, a 
Főosztály épületében való tartózkodáshoz vendégkártyát igényel a Főosztályvezető által meghatározott 
személytől. 
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                                                                                                                                  II.6. melléklet  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályának ügyrendje 

 

1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály szervezete, személyi állománya 

 

A Főosztály megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya 

   

Székhelye: 3525 Miskolc, Vologda u. 1. 

 

Telephelye:  B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 

 3525 Miskolc, Vologda u. 4. 

 

Elérhetőségek: 3501 Miskolc, Pf. 62.  

 Tel.: 06-46-500-660, Földhivatali Osztály: 06-46-504-020 

 Fax: 06-46-342-023, Földhivatali Osztály: 06-46-504-035 

E-mail: elelmiszer@borsod.gov.hu, miskolc_m@takarnet.hu, 

foldhivatal@borsod.gov.hu  

 

Munkavégzés helyszínei: Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területén található állattartó 
helyek, élelmiszer és takarmány -előállító, -feldolgozó, -forgalmazó, 
vendéglátó és közétkeztető helyek, állati eredetű melléktermék előállítás, 
szállítás, feldolgozás helyszínei.  

 

A Főosztály élén a főosztályvezető áll. A Főosztályon belül két osztály (szervezeti egység) működik. 
 

A Főosztály vezetője (megyei főállatorvos) látja el az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
vezetését.  
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a 
Főosztály létszámadatai a következők: 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály 

29 

Főosztályvezető 1  

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

11 

Földhivatali Osztály 17 

 

 

2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Fölhivatali Főosztály működése 

 

A Főosztály feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, valamint a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. 

mailto:elelmiszer@borsod.gov.hu
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rendeletben, az SZMSZ-ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos 
kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak. 
 

A főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes az 

állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint értekezletet tart. Az 
értekezleten részt vesz az adott tárgyban érintett osztályok osztályvezetője, szükség esetén a járási 
főállatorvosok, valamint szükség szerint a Főosztály valamennyi állami tisztviselője, valamint 
munkavállalója.  
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14. 00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni osztályvezetőnek a főosztályvezető engedélyével, állami 
tisztviselőnek az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs 
az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Főosztálynál foglalkoztatottak tekintetében a főosztályvezető 
engedélyével és az osztályvezető ellenjegyzésével, valamint a helyettes ügyintéző megnevezésével 
történik. Az engedélyezett szabadságokat fel kell vezetni az erre rendszeresített elektronikus 
felületre, illetve a Földhivatali Osztály esetében az erre rendszeresített szabadságengedély-

nyomtatványra. 
 

A főosztályvezető az egyes feladatok hatékonyon ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat 
létre. A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon 

szerveződik. A munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A 
munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a 
főosztályvezető az osztályvezetők egyetértésével jelöli ki. 

 

3. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály feladat- és hatásköre 

 

3.1. A Főosztály feladat- és hatásköre 

 

A Főosztály a főosztályvezető közvetlen vezetése alatt működik, a Főosztályon belüli önálló feladat- 
és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeket, osztályokat osztályvezető vezeti.  
A Főosztály a Kormányhivatal önálló jogi személyiség nélküli, önálló feladat- és hatáskörrel 
rendelkező főosztálya, amely élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint földhivatali 
feladatokat lát el. 

 

3.2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladat- és hatásköre 

- Az élelmiszerlánc felügyeletének keretében az élelmiszerek biztonságával, az élelmiszer-
higiéniával, élelmiszerek minőségével kapcsolatos hatósági engedélyezési, nyilvántartásba 
vételi, koordinációs és szervezési feladatokat lát el. Tevékenysége kiterjed az élelmiszer 
előállítás, feldolgozás, tárolás, szállítás, forgalmazás, vagyis az élelmiszerlánc minden 
szakaszára. Ezzel kapcsolatban állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági intézkedéseket 
hozhat. 

- Engedélyezi az engedélyköteles állati eredetű élelmiszer-előállító létesítmények működését, az 
engedélyköteles élelmiszer - vállalkozási tevékenységet. 
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- Nyilvántartásba veszi a 852/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó, növényi termékeket előállító 

és élelmiszerrel érintkezésbe kerülő eszközöket (csomagolóanyag, berendezések, stb.) gyártó 
létesítményeket. 

- Ellenőrzi az élelmiszer-előállító, -elosztó és -forgalomba hozó létesítmény harmadik országba 
irányuló exportra való alkalmasságát a nemzetközi előírásoknak megfelelően. 

-  

- Ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez. 
- Nyilvántartást vezet az élelmiszerbiztonsági felügyelet alá tartozó létesítményekről. 
- Szakterülete vonatkozásában az Osztály szervezi és koordinálja a járási hivatalok szakterületi 

tevékenységét. 
- Szakterülete tekintetében közreműködik az élelmiszerláncfelügyeleti szervként eljáró járási 

hivatal által első fokon hozott döntés elleni jogorvoslati másodfokú eljárásokban.  
- Szervezi és irányítja az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos állami feladatokat végző személyek 

munkáját, folyamatos továbbképzését. 
- Szervezi az élelmiszerlánc-felügyeleti éves létesítmény ellenőrzési és monitoring mintavételi terv 

megyei végrehajtását. 
- Szervezi és irányítja az előirt rendszeres havi, negyedéves és éves, valamint eseti jelentések 

elkészítését. 
- Együttműködik élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra, vagy állatról 

emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett a 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával. 

- Élelmiszer-jelölési előírások megsértésének észlelése esetén a Főosztály és a Miskolci Járási 
Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály egymást haladéktalanul értesíti az eljárás 
megindításáról az eljárás tárgyát képező tényállás ismertetésével, melynek során az ügy érdemi 
azonosíthatóságához szükséges adatokat – így különösen az érintett élelmiszer-vállalkozás 
azonosításához szükséges adatokat, az eljárás tárgyát képező termék azonosításához 
szükséges adatokat, valamint az ellenőrzés helyére és idejére vonatkozó adatokat – a másik fél 
rendelkezésére bocsátja. 

- Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok végrehajtásában a járási 
hivatalokkal, feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a 
települési önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel. 

- Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-
egészségügyi feladatok területi ellátását. 

- Szervezi az állatbetegségek megelőzését, felderítését és felszámolását, továbbá a nagy 
nemzetgazdasági kárt okozó, vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek 
felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési programok végrehajtását.  

- Emberről állatra, vagy állatról emberre terjedő betegségek (zoonózisok) fellépése, illetve gyanúja 
esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel. 

- Elrendeli a járványveszély esetén szükséges hatósági intézkedéseket, beleértve a szolgáltató 
állatorvos és gazdálkodó szervezet közcélú igénybevételét, aktív közreműködésre való 
kötelezését is, továbbá az állat-egészségügyi szempontból külön eljárást igénylő állati hulladék, 
anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, és gondoskodik a társhatóságok tájékoztatásáról. 

- Az országos főállatorvos rendelkezéseivel összhangban gondoskodik a megfigyelési körzet 
kialakításáról, a vakcinázásról, a gyógykezelésről, a szolgáltató állatorvosok közcélú 
igénybevételéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
szerinti intézkedések végrehajtásáról. 

- Döntést hoz az állami kártalanításról ötmillió forintot meghaladó összeg esetében. 
- Elrendeli a jogszabályokban előírt állat-egészségügyi akciókat (kötelező védőoltások, 

diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés, stb.). 



58  
- Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, takarmány-ellenőrzési és 

állatvédelmi bírságot szabhat ki. 
- A biocid termékek engedélyezésének és fogalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/D.§ (2) bekezdése alapján szakvéleményt ad az állatok 
általi fogyasztásra szánt ivóvíz fertőtlenítésére szolgáló fertőtlenítőszerekről engedélyezési 
eljárásban szakértőként 

- A biocid termékek engedélyezésének és fogalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/D.§ (3) bekezdése alapján biocid termékek esetén 
engedélyezési eljárásban szakértőként vesz részt, szakvéleményt ad 

- Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól 
szóló 7/2018. (III. 28.) FVM rendelet alapján határozatot hoz kifizetésről. 

- A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) 
FVM rendelet alapján igazolást ad ki állatjóléti támogatáshoz.  

- A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI.28.) 
FVM rendelet alapján igazolást ad ki állatjóléti támogatáshoz.  

- A tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján nyilvántartást vezet az állattartó 
tenyészetekről. 
 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében: 
- Járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges területi készenléti tervet készít, 

továbbá gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve felszámolásához 
szükséges ingyenes oltó- és kórjelző anyagokról, a járványok megelőzéséhez és elfojtásához 
szükséges műszaki, technikai feltételek, védőfelszerelések biztosításáról, valamint folyamatos 
karbantartásáról és cseréjéről. 

- Ellenőrzi az éves kockázatbecslésen alapuló létesítményellenőrzési terv végrehajtását. 
- Előkészíti a Főosztály éves továbbképzési tervét. 
- állatvédelmi intézkedések meghozatala 

 

Engedélyezi:  

- a nem állami laboratórium működését, 
- gyűjtőállomás működését, 
- etető-itató állomás, pihentető állomás működését, 
- a gyepmesteri, illetve ebrendészeti telep működését, 
- az állat- egészségügyi szolgáltató létesítmények (állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő) 

működését, 
- élő állat szállító tevékenység végzését, 
- a nagy fájdalommal nem járó állatkísérlet végzését, 
- a kísérleti célú állat tenyésztését (szaporítását), tartását, szállítását, valamint forgalomba 

hozatalát, 
- állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását végző vállalkozás működését, 
- az engedélyköteles takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket, 
- eseti jelleggel az új takarmányok előállítását, felhasználását és behozatalát, 
-  

- az állati melléktermékek ártalmatlanítása témakörben az engedélyköteles létesítményeket, 
- az állati melléktermékek speciális takarmányozási célokra történő felhasználását, 
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Nyilvántartásba veszi: 
- az állati melléktermékek szállítását végző létesítményeket,  
- az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-vállalkozási létesítményeket. 
 

Nyilvántartást vezet: 
- a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművezetőkről, az állatkísérőkről, állatszállítókról, 

állatszállítmányozókról, 
- az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekről (gyepmesteri telep), 
- az állat- egészségügyi szolgáltató létesítményekről, 
- a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművekről, 
- az egyedi azonosítású állatokról (veszélyes állatok), 
- az állatkísérlet végzésére jogosultakról. 

 

A Földhivatali Osztály feladat- és hatásköre 

 

A Földhivatali Osztály – a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontjában meghatározott 
illetékességi területen – ellátja az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó, külön 
jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat; telekalakítási hatóságként, 
jogszabályban meghatározott körben eljár telekalakítási ügyekben, valamint mezőgazdasági 
igazgatási szervként ellátja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvényben és az azzal összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
CCXII. törvényben meghatározott feladatokat. Tevékenységi köréhez tartozik a földtulajdon, a 
földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, a földértékelés és földminősítés, a 
földforgalom és a földműves nyilvántartás, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak 
végrehajtása, a kezelt adatok hatósági szolgáltatása. 

 

3.5.1. A Földhivatali Osztály ingatlan-nyilvántartási feladat- és hatásköre 

 

- Irányítja és ellenőrzi az ingatlan-nyilvántartás szakterületét, biztosítja az egységes 
jogalkalmazási gyakorlatot. 

- Figyelemmel kíséri az osztály tevékenységéhez kapcsolódó jogszabály-változásokat és 
közreműködik azok egységes alkalmazásának kialakításában. 

- Szervezi az ingatlanok adataiban, az ingatlanokhoz fűződő jogokban és tényekben történt 
változások ingatlan-nyilvántartási érvényesítését. 

- Szervezi, ellenőrzi és irányítja az ingatlan-nyilvántartás tartalma és a tényleges állapot 
összhangja érdekében végzendő feladatokat. 

- A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 
előírásoknak megfelelően ellátja a járási hivatalok földhivatali osztályainak irányítását a tulajdoni 
lapról kiállított másolatok vonatkozásában, valamint ellátja azok ellenőrzését és műszaki 
támogatását a biztonsági elemek kezelésével és felhasználásával kapcsolatban. 

- Kiemelt felelőssége van a biztonsági elemek felhasználását illetően a járási hivatalok földhivatali 
osztályai és a Budapest Főváros Kormányhivatalának földmérési és távérzékelési szervezeti 
egysége (a továbbiakban: FÖMI) információcseréjének, illetve a rendeléseknek a 
koordinálásában. 

- Elbírálja az ingatlan-nyilvántartási ügyekben hozott elsőfokú döntések ellen benyújtott 
fellebbezéseket. 

- Elbírálja a föld tulajdonjogának átruházásához, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügylethez szükséges biztonsági okmány értékesítése, nyilvántartása vezetésével kapcsolatos 
másodfokú ügyeket. 

- Elbírálja a részarány-kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonú ingatlanok önálló 
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ingatlanná alakítása tárgyában keletkezett másodfokú ingatlan-nyilvántartási ügyeket. 

- Dönt az ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatással kapcsolatos egyedi ügyekben benyújtott 
fellebbezésekben. 

- Megyei szinten koordinálja az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjak beszedését. 
- Részt vesz új felmérésben, térképfelújításban, az ingatlan-nyilvántartás átalakításában, 

földrendezés ingatlan-nyilvántartási előkészítésében. 
- Javaslatot alakít ki a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, felülhitelesítésére, intézkedik a 

hatáskörbe tartozó iratok külföldre történő kézbesítése iránt. 
- Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze és terjeszt fel a szakmai irányító szerv 

részére. 
- Megszervezi és lebonyolítja a járási hivatalok földhivatali osztályainak szakmai átfogó és 

célellenőrzéseit. 
- A beadványokban előadott ingatlanügyi hatósági panaszokat kivizsgálja, szükség esetén 

jelentést tesz a szakmai irányító szerv részére. 
 

3.5.2. A Földhivatali Osztály földmérési feladat- és hatásköre 

 

- Segíti, irányítja és ellenőrzi a járási hivatalok szakmai munkáját, egységes jogalkalmazói 
gyakorlatot alakít ki. 

- Figyelemmel kíséri a szakmai tevékenységhez kapcsolódó jogszabály-változásokat és 

közreműködik azok egységes alkalmazásának kialakításában. 
- Segíti, felügyeli és ellenőrzi: 

a) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével, továbbá 

b) a telekalakítási eljárásokkal  
kapcsolatos járási hivatali feladatok jogszerű végrehajtását. 

- Gyakorolja a tulajdonosi jogosultságokat az alaphálózati pontok vonatkozásában. 
- Gyakorolja a használati jogot a földmérési jelek által elfoglalt területre. 
- Dönt az esetleges kártalanításról a földmérési jelekre vonatkozó használati jog keletkezésekor. 
- Ellenőrzi a földmérési és térképészeti tevékenységet. 
- Az illetékességi területén biztosítja a geodéziai koordináció érvényesülését, valamint 

meghatározza a bejelentésre kötelezett földmérési munkák szakmai követelményeit. 
- Intézkedik az engedély nélkül elmozdított, vagy elpusztult geodéziai alappontok esetében a 

kártérítési igény érvényesítéséről. 
- A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében felügyeleti munkája során 

helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából az illetékes járási hivatalnál eljárást 
kezdeményez. 

- Elvégzi a Nemzeti Kataszteri Program keretében végzett újfelmérések (DAT) állami átvételét, 
működési területén feltárja a térségben jelentkező újfelmérésre vonatkozó igényeket. 

- A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében felügyeleti munkája során 
helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából az illetékes járási hivatalnál eljárást 
kezdeményez. 

- Ellátja az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák bejelentésével 
kapcsolatos feladatokat. 

- Elvégzi a vízszintes és magassági alappont hálózattal kapcsolatos helyszínelési, karbantartási 
és helyreállítási feladatokat, vezeti az alappontok nyilvántartásával kapcsolatos munkarészeket, 
a munkarészekből adatot szolgáltat, elkészíti a FÖMI számára a jogszabályokban előírt 
jelentéseket. 

- Elvégzi, elvégezteti az állam alapfeladatai körébe tartozó földmérési és térképészeti munkákat. 
- Másodfokon eljár a járási hivatal hatáskörébe tartozó földmérési, térképészeti és telekalakítási 

ügyekben, ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló 
feladatokat. 

- Földmérési és térképészeti szakfelügyeletet lát el, ezen feladatkörén belül: 
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● ellenőrzi a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultságot; 
● ellenőrzi a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben foglalt bejelentési és 

nyilvántartási kötelezettség teljesítését; 
● ellenőrzi a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartását; 
● ellenőrzi a minőségi követelmények biztosítását, illetve a munkák minőségtanúsítását; 
● ellenőrzi a földmérési adatok és az állami földmérési ingatlan-nyilvántartási térképek, 

valamint az ingatlan-nyilvántartási térképek, továbbá az ingatlanügyi hatósági adatbázisból 
szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartását; 

● szakmai véleményt ad az ingatlanrendező földmérői minősítéssel kapcsolatos eljárás során; 
● indokolt esetben kezdeményezi az ingatlanrendező földmérői minősítés visszavonását; 
● megküldi a szakfelügyeleti tevékenységről készített éves beszámoló jelentést a FÖMI 

részére; 
● az illetékességi területén biztosítja a geodéziai koordináció érvényesülését, valamint 

meghatározza a bejelentésre kötelezett földmérési munkák szakmai követelményeit; 
● megszervezi és lebonyolítja a járási hivatalok szakmai átfogó és célellenőrzéseit; 
● megyei szinten koordinálja és segíti a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos 

járási hivatali feladatok végrehajtását. 
 

- Ellenőrzi a földvédelmi statisztikai program folyamatos vezetését. 
- Közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésével kapcsolatos 

eljárások lebonyolításában. 
- Szakmailag irányítja és ellenőrzi a közhiteles földhasználati nyilvántartás vezetését és az adatok 

szolgáltatását. 
- Intézkedik a jogerősen kiszabott, be nem fizetett földvédelmi járulék és bírság behajtása iránt. 
- A földtulajdon-szerzés hatósági ellenőrzése és a földhasználati jogosultság megszerzésének 

hatósági ellenőrzése céljából felfekteti a nyilvántartásokat. 
- Nyilvántartja és folyamatosan figyelemmel kíséri a jogerős és végrehajtható határozatokban 

kirótt földvédelmi járulékok és bírságok, valamint a földhasználati és eljárási bírságok 
befizetését, továbbá az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítését előíró 
határozatokban foglaltak végrehajtását. 

- Folyamatosan intézkedik a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakfőosztályai 
felé a jogerős és végrehajtható határozatokban kirótt földvédelmi járulékok és bírságok 
nyilvántartásból való törlése, illetve visszafizetése iránt, ha a törlés, illetve a visszafizetés 
megalapozott. 

- Együttműködik a társhatóságokkal annak érdekében, hogy ne kerüljön sor földvédelmi engedély 
hiányában termőföld igénybevételével járó beruházások más hatóságok általi engedélyezésére, 
illetve a beruházások megvalósítására. Kezeli, tárolja a topográfiai térképeket, valamint az 
ezekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. 

- Szakmai szabályzatokban meghatározott nyilvántartásokat vezet. 
- Adat- és térképtárat létesít, működtet az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok 

kezelésére és tárolására. 
- Ellenőrzi az időszaki helyszínelési ütemtervet. 
- Technológiai javaslatot ad bizonytalan pontosságú analóg térképeken végzett sajátos célú 

földmérési munkákhoz. 

- Kiépíti és működteti a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségének 
rendszerét. 

- Elősegíti a földmérési műszaki fejlesztést, részt vesz új technológiák és eljárások átvételében, 
azok hatékony alkalmazásában. 
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3.5.3. A Földhivatali Osztály földügyi feladat- és hatásköre 

− Segíti, irányítja és ellenőrzi a járási hivatalok szakmai munkáját, egységes jogalkalmazói 
gyakorlatot alakít ki. 

− Figyelemmel kíséri szakmai tevékenységéhez kapcsolódó jogszabály-változásokat és 
közreműködik azok egységes alkalmazásának kialakításában. 

− Szakmai iránymutatásokkal segíti a törvény által előírt hasznosítási, valamint ideiglenes- és 
mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének folyamatos ellenőrzését, felel a határszemle 
ellenőrzések megszervezéséért, végrehajtásának irányításáért. 

− Irányítja a földrészletek újrahasznosításával kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatását, az 
újrahasznosítási terv jóváhagyásával kapcsolatos földminősítési feladatokat. 

− Közreműködik a termőföld privatizációval kapcsolatos jogszabályok alapján az ingatlanügyi 
hatóságra háruló feladatok végrehajtásában, működteti a földkiadások mielőbbi lezárása 
érdekében létrehozott koordinátor hálózatot. 

- Elbírálja a földvédelmi, földhasznosítási, földminősítési tárgyú, valamint a földhasználati 
nyilvántartással összefüggésben benyújtott fellebbezéseket, lefolytatja a felügyeleti eljárást, 
kivizsgálja a panaszokat, eljár szakhatóságként, részt vesz szakkérdés vizsgálatában. 

- Hatósági jogkörében ellátja a járási földminősítési mintaterek kijelölését, felülvizsgálatát és 
pótlását, a mintatér jegyzékek vezetését és őrzését, valamint arról adatokat szolgáltat, ellenőrzi 
a település új felmérését követő osztályba sorozási munkák végrehajtását, és intézi a 
másodfokon hatáskörébe utalt földminősítési ügyeket. 

- Dönt a települések közötti közigazgatási határváltozás esetén a területátcsatolással kapcsolatos 
földminősítési kérdésekben, ha a települések különböző becslőjárásba tartoznak. 

- Közreműködik a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 
eljárásában a termőföldvédelem érvényesítése érdekében. 

- Első fokon lefolytatja a földminősítési eljárást, ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási 
vidékbe tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik. 

- Megyei szinten koordinálja és segíti a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási 
hivatali feladatok végrehajtását. 

- Ellenőrzi a földvédelmi statisztikai program folyamatos vezetését. 
- Szakmailag irányítja és ellenőrzi a közhiteles földhasználati nyilvántartás vezetését és az adatok 

szolgáltatását. 
- Folyamatosan intézkedik a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakfőosztálya 

felé a jogerős és végrehajtható határozatokban kirótt földvédelmi járulékok és bírságok 
nyilvántartásból való törlése, illetve visszafizetése iránt, ha a törlés, illetve a visszafizetés 
megalapozott. 

− Együttműködik a társhatóságokkal annak érdekében, hogy ne kerüljön sor földvédelmi engedély 
hiányában termőföld igénybevételével járó beruházások más hatóságok általi engedélyezésére, 
illetve a beruházások megvalósítására. 

 

3.5.4. A Földhivatali Osztály földforgalmi feladat- és hatásköre 

− Segíti, irányítja és ellenőrzi a járási hivatalok szakmai munkáját, egységes jogalkalmazói 
gyakorlatot alakít ki. 

− Figyelemmel kíséri szakmai tevékenységéhez kapcsolódó jogszabály-változásokat és 
közreműködik azok egységes alkalmazásának kialakításában. 

- A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének eseteiben lefolytatja az 
adásvételi szerződések jóváhagyására, illetve annak megtagadására vonatkozó eljárást, 
melynek során beszerzi a helyi földbizottság állásfoglalását, figyelemmel kíséri a határidők 
betartását,  kijelöli az elővásárlási jog gyakorlóját, záradékolja a szerződéseket és a döntéseket 
közli az ügyfelekkel, valamint a helyi földbizottsággal. 

- Jóváhagyja a földre vonatkozó, adásvételnek nem minősülő tulajdonjog átruházásról szóló 
szerződéseket és az átruházásnak nem minősülő módon történő tulajdonszerzést. 
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- A földre vonatkozó örökösödési, egyezségi és elbirtoklási eljárásban bíróság, vagy közjegyző 

megkeresése alapján vizsgálja a szerző fél szerzőképességét és erről hatósági bizonyítványt 
állít ki. 

- Végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő, vagy a 

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítésére irányuló 
árverezésén való részvételhez vizsgálja a szerző fél szerzőképességét és erről hatósági 
bizonyítványt állít ki. 

- Elbírálja a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartással összefüggésben benyújtott fellebbezéseket, 
lefolytatja a felügyeleti eljárást. 

 

4. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály állami tisztviselőinek, állami 
ügykezelőinek, munkavállalóinak feladat- és hatásköre 

 

4.1. A főosztályvezető 

 

- évente, illetve a NÉBIH által elrendelt esetekben beszámolót, jelentéseket készít, adatot közöl, 
- tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére az általa meghatározott rendben, de legalább évente 

a Főosztály tevékenységéről, 
- szakmai értekezletet hív össze szükség szerint a vezetése alá tartozó szervezeti egységek 

tevékenységi körében felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai 
vélemények, javaslatok megismerése, illetve a járási élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi osztályok munkájának szakmai irányítása céljából, 

- biztosítja az együttműködést a megyei kormányhivatal szervezeti egységeivel, a NÉBIH-vel, a 

feladatköréhez kapcsolódó külső szervekkel, 
- a megye illetékességi területére vonatkozóan a főosztály feladatainak ellátására ügyeleti és 

készenléti szolgálatot szervez, 
- gondoskodik arról, hogy a Főosztály állami tisztviselői: 

● részt vegyenek a NÉBIH által szervezett képzéseken (beleértve az elektronikus távoktatást 
is), valamint az ahhoz kapcsolódó vizsgákon, 

● a NÉBIH szakmai informatikai rendszerein keresztül lássák el a hatáskörükbe tartozó 
feladatokat, 

● a NÉBIH által kiadott és kötelezően alkalmazandó szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak 
megfelelően végezzék az ellenőrzéseiket és szakmai tevékenységüket, 

● az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést végezzenek, 
nyilvántartást vezessenek, valamint jelentést küldjenek a NÉBIH-nek, 

● részt vegyenek a központosított mintaszállítási rendszer működtetésében, 
● a NÉBIH által kiadott iratmintákat használják a szakmai feladatellátás során, 
● a NÉBIH által végrehajtott belső ellenőrzéseken, auditokon, szakterületi ellenőrzéseken tett 

ajánlások alapján meghatározott intézkedéseket végrehajtsák, működjenek közre a 
nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon, 

● lássák el a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkező feladatokat, 
● vegyenek részt a feladatkörüket érintő átruházott és együttműködői – így különösen az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia 
Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által átruházott, illetve együttműködőként ellátott – feladatok 

végrehajtásában. 
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4.2. A főosztályvezető-helyettes 

 

- Gyakorolja a Főosztály állami tisztviselői, munkavállalói vonatkozásában az utasítási és 
ellenőrzési jogokat. 

- Gondoskodik arról, hogy a Főosztály állami tisztviselői: 
● a NÉBIH szakmai informatikai rendszerein keresztül lássák el a hatáskörükbe tartozó 

feladatokat, 

● a NÉBIH által kiadott és kötelezően alkalmazandó szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak 
megfelelően végezzék a szakmai tevékenységüket, 

● az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést végezzenek, 
nyilvántartást vezessenek, valamint jelentést küldjenek a NÉBIH-nek, 

● részt vegyenek a központosított mintaszállítási rendszer működtetésében, 
● a NÉBIH által kiadott iratmintákat használják a szakmai feladatellátás során, 
● a NÉBIH által végrehajtott belső ellenőrzéseken, auditokon, szakterületi ellenőrzéseken tett 

ajánlások alapján meghatározott intézkedéseket végrehajtsák, működjenek közre a 
nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon, 

● lássák el a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkező feladatokat, 
● vegyenek részt a feladatkörüket érintő átruházott és együttműködői – így különösen az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia 
Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által átruházott, illetve együttműködőként ellátott – feladatok 

végrehajtásában. 

 

4.3. Az osztályvezető 

 

- megállapítja az osztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek és munkavállalóinak feladatait, 
ellenőrzi azok teljesítését, gondoskodik arányos foglalkoztatásukról, gyakorolja a munkáltatói 
jogokat a magáncélú eltávozás tekintetében, 

- javaslatot tesz a főosztályvezetőnek az osztály munkáját érintő körben az élelmiszerláncra és a 
földhivatali ügyekre vonatkozó jogi szabályozásra, fejlesztésre, valamint beruházásokra, 

- a közigazgatási hatósági eljárás tekintetében gondoskodik az eljárás lefolytatásának és a döntés 
előkészítésének jogszerűségéről, 

- szabályzatban foglaltak szerint, illetve a főosztályvezető felhatalmazása alapján területi szinten 
képviseli a megyei kormányhivatal főosztályát, 

- felelősségi körében ellátja a vezetői és folyamatba épített ellenőrzési feladatokat, 
- az osztály feladatkörében tájékoztatókat, körleveleket készít elő, 
- beszámoltatja az osztály állami tisztviselőit és munkavállalóit az általuk végzett munkájukról, 

gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról, 
- javaslatot tesz a szakmai képzésen való részvételre és a kiküldetésekre, 
- feladatkörében tájékoztatót készít a piaci szereplőket érintő információkról, 
- meghatározza az osztályán dolgozó munkatársak számára az egyéni 

teljesítménykövetelményeket és értékeli azok végrehajtását, részt vesz a felügyelete alá tartozó 
állami tisztviselők minősítésének az elkészítésében, 

- megszervezi és megtartja az osztály, illetőleg a szakterület dolgozóinak a szükséges 
értekezleteket, 

- kiadja – a más szakterületeket nem érintő – szakmai utasításokat, intézkedéseket, 
- elvégzi a szakterületére érkező ügyek dolgozókra történő szignálását, 
- részt vesz a főosztályvezető, a szakmai irányító minisztérium, a Miniszterelnökség és más szervek 

által szervezett szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, 
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- ellátja mindazokat a szakterületével összefüggő feladatokat, amelyeket jogszabályok, normatív 

utasítások és szabályzatok az osztályára vonatkozóan tartalmaznak, 
- felügyeli, támogatja a járási hivatalok szakosztályainak szakmai jellegű tevékenységét, 
-  leadja az osztálya részére szükséges anyag, műszer, eszközök, nyomtatvány, stb. igénylését, 

illetőleg gondoskodik azok meglétéről, továbbá a takarékos felhasználásról 
 

4.4. Hatósági állatorvos (Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) 
 

- Az engedélyköteles/nyilvántartott élelmiszer-előállító létesítmények kockázatbecslésen alapuló 
élelmiszerhigiéniai, élelmiszer-biztonsági, állategészségügyi, állatvédelmi ellenőrzésének 
felügyelete. 

- Az élelmiszerlánc pontjairól érkező előállítói, feldolgozói és lakossági panaszok, Zöld szám 
bejelentések kivizsgálásának szervezése, felügyelete, jelentése. 

- Élelmiszerlánc-biztonsági hazai és nemzetközi informatikai rendszerek alkalmazása és kezelése. 
- Az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelzésű rendszerén 

(RASFF) keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt 
élelmiszerlánc esemény esetén a szükséges intézkedések megtétele. 

- A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek ártalmatlanításának ellenőrzése 
és felügyelete. 

- Feladat- és hatáskörével összhangban állat járványügyi és élelmiszerlánc-biztonsági 
intézkedéseket hozhat, élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabhat ki. 

 

4.5. Élelmiszerbiztonsági felügyelő 

 

- Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, 
minőségvédelmi, géntechnológiai bírságot szabhat ki; 

- Szakterületén ellátja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 
követelmények szerinti előállításának, forgalmazásának, jelölésének ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat, és a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén döntést hoz; 

- Megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc esemény esetében; 
- Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 

informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat; 
- Felveszi és kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket, panaszokat, megteszi az üggyel kapcsolatos, 

hatáskörébe tartozó azonnali intézkedéseket, illetve javaslatot tehet azok megtételére; 
- Részt vesz az akció- és célellenőrzések szervezésében, előkészíti az ezzel kapcsolatos 

összefoglaló jelentéseket; 
- Külön jogszabály szerint eljár élelmiszer-biztonsági hatósági felügyelete alá tartozó létesítmények 

létesítési, illetve működési engedélyezési eljárásaiban; 
- Új, bővített, átalakított élelmiszer előállító hely működésének megkezdését nyilvántartásba veszi; 
- A felügyeleti szerv által meghatározott témakörökben és időszakban jelentést készít, illetve ahhoz 

adatokat szolgáltat. 
 

4.6   Ügyintéző 

 

- Felettese döntés-előkészítési munkafolyamatának segítése: közigazgatási határozatok, 
jegyzőkönyvek, feljegyzések előkészítése. 

- Aktív közreműködés továbbképzések, értekezletek szervezésében, lebonyolításában, 
kapcsolattartás a járási hivatalok illetékes ügyintézőjével, szolgáltatott adatok alapján az adatok 
összesítése, a jelentések előkészítése. 
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- Adatbázis létrehozása, karbantartása. 
- Elektronikus levelezési rendszer kezelése, bejövő iratok elektronikus iktatása.  
- Az osztály vezetőjének munkája során felmerülő valamennyi levelezéssel, gépírással, 

sokszorosítással kapcsolatban jelentkező feladat ellátása. 
- Határidős jelentések, nyilvántartások vezetése, kezelése, aktualizálása. 
- Kimenő ügyiratok borítékolása, csoportosítása, listázása, postára átadása. 
- Az ügyirat-kezelési szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása. 
- Titkárságon történő helyettesítés során elektronikus iktatás, ügyiratkezelés. 
- Az osztály által kiszabott bírságok naprakész követése, nyilvántartás vezetése. 
- A pénzügyi nyilvántartások rendszeres egyeztetése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal.  
- A jogerős követelések végrehajtásra előkészítése, és továbbítása a NAV illetékes megyei 

adóhatóságai felé. 
- A végrehajtások menetéről, eredményéről nyilvántartások aktualizált vezetése.  
- Behajthatatlan követelések továbbadása a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály felé. 

 

4.7  Munkavállaló  
 

A Főosztálynál alkalmazásban álló munkavállalók a munkaköri leírásuk részletezése szerinti 
feladatokat látják el. Rájuk a Munka Törvénykönyvének jogszabályi előírásai vonatkoznak.  

 

 

5. A Főosztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak helyettesítési 
rendje 

 

A Főosztály ügyintézőjét, munkavállalóját az illetékes osztályvezető által kijelölt ügyintéző, munkavállaló 
helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák.
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II.7. melléklet  
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztályának ügyrendje 

 

 

1. A Népegészségügyi Főosztály szervezete, személyi állománya 

 

A szervezeti egység neve: Népegészségügyi Főosztály 

Székhelye címe: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.  

E-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu 

Telefon: 06-46/354-611 

Fax: 06-46/358-060 

 

A Főosztály élén a megyei tisztifőorvos áll. A Főosztályon belül Népegészségügyi és Járványügyi 
Osztály, valamint Laboratóriumi Osztály működik.  
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a 
Főosztály létszámadatai a következők: 

 

 

Népegészségügyi Főosztály 105 

Főosztályvezető 1 

Népegészségügyi és Járványügyi 
Osztály 

23 

Laboratóriumi Osztály  81 

 

A Járványügyi és Közegészségügyi Osztály munkavégzési helyszíne: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 
12. 

 

A Laboratóriumi Osztály munkavégzési helyszínei: 
népegészségügyi feladatkört érintő laboratóriumi feladatok: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 
környezetvédelmi feladatkört érintő laboratóriumi feladatok: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 
 

A Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a Népegészségügyi Főosztály 
illetékessége a Kormányhivatal illetékességével egyezően Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére 
terjed ki. 

 

Sugár-egészségügyi feladatkörében a Népegészségügyi Főosztály különös illetékességgel jár el, 
illetékessége kormányrendeletben meghatározottak szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád 
megyékre terjed ki. 
 

A környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumi feladatkörben a Népegészségügyi Főosztály illetékessége 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megye területére terjed ki. 

 

2. A Népegészségügyi Főosztály működése 

 

A Népegészségügyi Főosztály feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az 
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SZMSZ-ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti 
utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
főosztályvezető - távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes - 

értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a Népegészségügyi és Járványügyi Osztály, valamint a 
Laboratóriumi Osztály osztályvezetője, valamint a Főosztály önálló szakmai területeit képviselő egy-

egy állami tisztviselője.  
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14.00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

A Laboratóriumi Osztály munkaidőn kívüli humán mikrobiológiai mintafogadási, feldolgozási és 
leolvasási rendjében részvevő állami tisztviselők beosztás szerinti munkaidőben, az általános 
munkarendtől eltérően szombati napon 7.00 és 17.00 óra, vasárnap, illetve munkaszüneti napon 
11.00 és 13.00 óra, vagy szükség esetén 7.00 és 17.00 óra között is végzik tevékenységüket. A 
Laboratóriumi Osztály munkaidőn kívüli környezetvédelmi mintavételi, leolvasási rendjében részvevő 
állami tisztviselők beosztás szerinti munkaidőben is végzik tevékenységüket. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Népegészségügyi Főosztály munkatársai tekintetében a 
főosztályvezető, illetve a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a 
főosztályvezető-helyettes feladata.  

 

3. A Népegészségügyi Főosztály feladat- és hatásköre 

 

3.1. A Népegészségügyi Főosztály feladat- és hatásköre 

3.1.1. A Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva: 
a) a népegészségügyi feladatok tekintetében ellátja a járási hivatalok népegészségügyi szakmai 

tevékenységének irányítását, koordinálását, szakmai felügyeletét, 
b) jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, 
c) ellátja a kormányhivatal alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott 

feladatokat: 

● a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és 

település-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi 
megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) területén, mely feladatok 
ellátásához kémiai és sugáregészségügyi vizsgálólaboratóriumot üzemeltet, 

● a járványügy területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltet, 
● az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 

népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, 
beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) 
területén, 

● az egészségügyi igazgatás és koordináció területén, 
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d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet 
működtetésével összefüggő feladatokat, 

e) részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 
kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását, 

f) egészségügyi szolgáltatást nyújt, 
g) Nemzetközi Oltóhelyet működtet. 
3.1.2. A járási hivatalok népegészségügyi szakmai tevékenységének irányítása, koordinálása, 
szakmai felügyelete tekintetében: 
a) az egyedi hatósági ügyek kivételével szakmai állásfoglalásokat, tájékoztatókat ad ki, 
b) közreműködik a szakmai éves munkaterv elkészítésének irányelvei meghatározásában és 

értékeli a járási hivatalok népegészségügyi feladataival összefüggő szakmai éves beszámoló 
jelentéseit,  

c) meghatározza a népegészségügyi feladatkörben eljáró Kormányhivatal, illetve járási hivatalok 
készenléti rendjének főbb követelményeit. 

3.1.3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
a) a közegészségügyi, járványügyi, egészségügyi igazgatási, sugár-egészségügyi szakterületeken 

előkészíti a Kormányhivatal hatáskörébe utalt első- és másodfokú hatósági döntéseket, 
szakhatósági állásfoglalásokat és felügyeleti intézkedéseket, szakkérdésben véleményt ad, 

b) ellátja a kórházhigiénés, a védőnői, az ápolási szakterületen a Kormányhivatal hatáskörébe 
tartozó, jogszabály szerinti szakfelügyeleti feladatokat,  

c) kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 
nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket. 

3.1.4. Funkcionális feladatai tekintetében: 
a) a Kormányhivatal belső szabályzataiban, továbbá a kormánymegbízott által meghatározott 

ügyekben biztosítja a kormánymegbízott, a főigazgató és a Kormányhivatal képviseletét, 
b) közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a bíróságok és más hatóságok 

előtti eljárásokban, 
c) kiadmányozásra előkészíti a Népegészségügyi Főosztály feladatkörét érintő kormánymegbízotti 

utasításokat, 
d) intézi a Népegészségügyi Főosztály feladatkörét, valamint működését érintő panaszokkal, 

közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyeket.  
3.1.5. Kodifikációs feladatai tekintetében: 
a) a hatósági, szakfelügyeleti tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat 

kezdeményez, részt vesz a szakterületet érintő jogszabály tervezetek véleményezésében. 
3.1.6. Környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumi szakterületi feladatok tekintetében: 
a) a környezet- és természetvédelemért felelős miniszter által meghatározott feladatmegosztás 

szerint a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és 
terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított 
környezetvédelmi mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat (monitoring), valamint az Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetéséhez szükséges – hatáskörébe utalt – 

területi feladatokat. 
b) a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti 

járási hivatal, illetve a környezetvédelmi hatóságként eljáró járási hivatal hatósági és egyéb 
állami feladatainak ellátásához szükséges méréseket, vizsgálatokat végez,  

c) nemzetközi megállapodásokból határvízi mintavételezést, vizsgálatokat és adatszolgáltatási 
feladatokat lát el. 
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3.2. A Népegészségügyi és Járványügyi Osztály feladat- és hatásköre: 
A Népegészségügyi és Járványügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a 
járványügyi, közegészségügyi, sugár-egészségügyi, egészségfejlesztési és egészségügyi igazgatási 
szakterületet érintő jogszabály tervezetek véleményezésében. 
3.2.1. Járványügyi szakterületi feladatok: 
3.2.1.1. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
a) ellátja a hatályos jogszabályokban a népegészségügyi feladatkörében eljáró Kormányhivatal 

részére meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat, szakkérdésekben véleményt 
nyilvánít, 

b) lefolytatja a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai által első 
fokon elbírált egyes hatósági ügyekkel kapcsolatos másodfokú hatósági eljárásokat, 

c) előkészíti az első fokon elbírált hatósági ügyek felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti 
intézkedéseket, 

d) nyilvántartásokat vezet, ellenőrzéseket végez, eljár a járványüggyel kapcsolatos panaszok, 
közérdekű bejelentések ügyében, 

e) engedélyezi szúnyogirtószer és szúnyoglárvairtó szer légi úton történő környezetbe juttatását, a 
légi úton történő szúnyogirtást. 

3.2.1.2. Fertőző epidemiológiai és védőoltási feladatai tekintetében: 
a) irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 

hordozókkal kapcsolatos tevékenységet, 
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy a 

járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a megye egész területére, vagy egy 
részére, 

c) helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez, 
d) felügyeli, koordinálja a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai 

fertőző betegekkel kapcsolatos tevékenységét, 
e) a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvosi feladatokért 

felelős helyettes államtitkár, illetve a szakmai irányítása alá tartozó Országos Közegészségügyi 
Intézet (a továbbiakban: OKI) számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a megye 
területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről, 

f) zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről, 
g) szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást 

és felhasználást, 
h) a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását, felügyeli a Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai védőoltásokkal kapcsolatos 
tevékenységét, 

i) működteti a Nemzetközi Oltóhelyet, eleget tesz a működtetésével kapcsolatos dokumentációs 
kötelezettségnek, végzi a külföldi utazással kapcsolatos tanácsadást és védőoltást, 

j) ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat. 
3.2.1.3. Kórház-higiénés feladatai tekintetében: 
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a megye kórházi járványügyi helyzetét (az egészségügyi 

szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek alakulását), 
b) működteti a Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszert (a továbbiakban: NNSR), 
c) értékeli az NNSR kötelező jelentéseinek (VÁF, MRK) adatait, szükség esetén beavatkozik, 
d) kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan előforduló fertőzéseket, vagy a különös 

jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzést és nosocomialis fertőzést követő 
haláleseteket, a járványügyi kivizsgálást az intézményi kórházhigiénés, illetve infekciókontroll 
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szolgálatával közösen végzi, megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 
megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását, 

e) járvány vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket, 

f) ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés, infekciókontroll szakmai felügyeletét a 
vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint, 

g) együttműködik a fekvőbeteg ellátó intézmények kórházhigiénés, illetve infekciókontroll 
szolgálatával, 

h) ellátja a Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság titkársági feladatait, 
i) elbírálja az egészségügyi intézmények manuális és intenzív betegellátó tevékenysége kapcsán 

a létesítéssel, illetve rekonstrukcióval kapcsolatos higiénés terveket, véleményt ad, részt vesz az 
első fokon eljáró hatóság által előkészített szakmai konzultációkon, 

j) végzi a megye területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 
történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását. 

3.2.1.4. DDD szakterületi feladatai tekintetében: 
a) koordinálja és ellenőrzi a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai 

fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét, 
b) kórházban, rendelőintézetben folyó fertőtlenítő tevékenységgel kapcsolatban felmerült 

problémák, vagy különleges feladatok megoldásában szakmai segítséget nyújt a kórházi 
(rendelőintézeti) higiénikusoknak, 

c) figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 
ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok megelőzésére, 
elhárítására, összehangolja, koordinálja és ellenőrzi a Kormányhivatal népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatalai ez irányú tevékenységét. 

 

3.2.2 Közegészségügyi szakterületi feladatok: 
3.2.2.1. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
a) ellátja a hatályos jogszabályokban a népegészségügyi feladatkörében eljáró Kormányhivatal 

részére meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat, szakkérdésekben véleményt 
nyilvánít, 

b) lefolytatja a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai által első 
fokon elbírált egyes hatósági ügyekkel kapcsolatos másodfokú hatósági eljárásokat, 

c) előkészíti az első fokon elbírált hatósági ügyek felülvizsgálata során szükségessé váló 
felügyeleti intézkedéseket, 

d) nyilvántartásokat vezet, ellenőrzéseket végez, eljár a közegészségüggyel kapcsolatos panaszok, 
közérdekű bejelentések ügyében. 

3.2.2.2. Település- és környezet-egészségügyi feladatai tekintetében: 
a) vizsgálja és felügyeli: 

● a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata során a 
közegészségügyi előírások teljesülését, 

● a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 
követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a légszennyezettségi állapotot, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és 
elhelyezést, a hulladékok kezelését és elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés 
egységeket és a közlekedés körülményeit, 

● a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit, 
b) feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a 

felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
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mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, a kültéri levegő biológiai 
szennyezettségének (növényi pollen és gombaspóra), illetve a beltéri levegőszennyezettség 
vizsgálatára, 

c) az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a 
Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalait, az önkormányzatokat, 
az érintett más hatóságokat, 

d) közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített hatáskörében 
intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez, 

e) fogadja a szolgáltatók által a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően rendelkezésre 
bocsátott ivóvíz-minőségi önellenőrző vizsgálatok adatait, és ezeket, valamint a hatósági 
vizsgálatok adatait az előírt rendszerességgel és határidőre továbbítja a szakmai irányítási 
jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes 
államtitkár, illetve a szakmai irányítása alá tartozó OKI részére megadott módon, 

f) lefolytatja az ivóvízbiztonsággal kapcsolatos engedélyezési eljárásokat, vizsgálja a vízzel 
közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésének meglétét, már nyilvántartásban lévő 
anyag, termék vagy technológia közegészségügyi szempontú kockázata esetén további 
vizsgálatra kötelez, ivóvízbiztonsági szempontból vizsgálja és engedélyezi az alkalmazni kívánt 
technológiákat, 

g) lefolytatja a vízforgató berendezés létesítése, üzemeltetése alóli felmentéssel kapcsolatos 

hatósági eljárást, 
h) piacfelügyeleti tevékenységet végez a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes 

eljárásokban. 
3.2.2.3. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatai tekintetében: 
a) nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság időszakos, 

vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, szabadidő 
eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket, 

b) javaslatot tesz az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, valamint az 

azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során feltárt 
hiányosságok megszüntetésére. 

3.2.2.4. Kémiai biztonsági feladatai tekintetében: 
a) végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 

közegészségügyi megfelelőség tekintetében, 
b) vizsgálja és felügyeli a mérgezések bejelentésével kapcsolatos előírások érvényesülését, 
c) ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos külön jogszabály szerinti 

engedélyezési és ellenőrzési feladatokat, 

d) feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 
társosztályokkal, szervekkel, a foglakozás-egészségügyi szolgálattal. 

3.2.2.5. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatai tekintetében: 
a) vizsgálja: 

● a megye lakossága élelmezésének és táplálkozásának alakulását,  
● az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat, és elősegíti 

leküzdésüket, 
b) végzi és felügyeli: 

● a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kozmetikai készítmények, étrendkiegészítők 
előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, 

● az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését, 
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c) vizsgálja a fekvőbeteg-gyógyintézet betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést – a 

rendszeres diétát, a speciális diétát és az enterális szondatáplálást is beleértve – és a 
fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést tápanyagszámítással, biokémiai elemzéssel.  

3.2.3. Egészségfejlesztési szakterületi feladatok: 
Egészségfejlesztési szakmai koordinációs feladatai tekintetében irányítja, szervezi és összehangolja 
a lakosság egészségének megtartására, javítására és a betegségek megelőzésére, korai 

felismerésére irányuló népegészségügyi munkát, ennek érdekében együttműködik a gyógyító-

megelőző hálózattal, a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai 
egészségfejlesztési feladatokat ellátó munkatársaival és a prevenciós tevékenységet folytató civil 
szervezetekkel. 

3.2.3.1.Egészségfejlesztési funkcionális feladatai tekintetében: 
a) az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal és a civil szervezetekkel 

együttműködve segíti a népegészségügyi ismeretek terjesztését, 
b) csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett programokhoz, azokat 

megyei szinten kezdeményezi, végrehajtásukban részt vesz,  
c) szakmailag támogatja a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai 

munkatársainak egészségfejlesztési munkáját, 
d) ellátja a Főosztály sajtófelelősi feladatait, kapcsolatot tart az írott és elektronikus médiával. 

A média által kért aktuális téma kommunikációs háttéranyagát egyezteti a szakterület 
illetékesével, vezetőjével. A háttéranyagot összeállítja és megküldi a média felé, megszervezi a 
nyilatkozat, interjú adását. Médiaanyagokat archivál, dokumentál,  

e) az egészségfejlesztési munkához szükséges módszertani és szemléltető anyagok beszerzését, 
elkészítését kezdeményezi,  

f) támogatja a Települési Egészség Koalíciók létrehozását, ehhez kapcsolódóan a járási 
egészségfejlesztők munkáját segíti. Közreműködik különböző színtereken az egészségtervek 
elkészítésében, 

g) közreműködik a szervezeti egységek és a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási hivatalai szakmai feladatellátásához kapcsolódó, Kormányhivatalon kívüli szervek, 
szervezetek, települési és megyei önkormányzatok, társadalmi és civil szervezetek, egyházak 
megkeresésén alapuló együttműködési megállapodások, tevékenységek, pályázatokhoz 
kapcsolódó vélemények, nyilatkozatok kiadása koordinálásában, véleményezésében, javaslatot 
tesz a megyei tisztifőorvos részére a szakmai szempontból történő jóváhagyásra.  

3.2.3.2. Népegészségügyi szűrésekkel kapcsolatos funkcionális feladatai tekintetében:  
a) a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvosi feladatokért 

felelős helyettes államtitkár által elkészített és jóváhagyott, az onkológiai lakosságszűrés 
szakmai és szervezési irányelveit rögzítő szűrési protokollok vonatkozó részét (Behívási és 
követési rendszer működtetése, Teljesítmény- és minőség-ellenőrzés c. protokollok) a helyi 
szükségletekhez, adottságokhoz és lehetőségekhez igazodó módon alkalmazza, és 
folyamatosan ellenőrzi azok végrehajtását, 

b) biztosítja a behívó - visszahívó - követési rendszer működésének folyamatosságát, 
c) közreműködik a behívási menetrend tervezésében, elkészítésében, figyelembe véve a 

szűrőegységek aktuális fogadókészségét, 
d) az emlőszűréshez szükséges borítékok, meghívólevelek megfelelő mennyiségét megigényli a 

szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvosi feladatokért 
felelős helyettes államtitkártól, majd a kapott mennyiséget továbbítja a szűrőállomások felé, 

e) a rendelkezésére álló adatok alapján végzett időszakos értékelés, elemzés szerint jelentéseket 
készít a népegészségügyi szűrésekről, 

f) gondoskodik a program kommunikációs stratégiájának végrehajtásáról, 
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g) az OSZR-ben rögzíti, feldolgozza, majd továbbítja az emlő- és méhnyakszűrésekre vonatkozóan 
- a komplex mammográfiás központoktól, citológiai laboratóriumoktól - beérkező havi- és 
negyedéves jelentéseket a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos 
tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár részére, 

h) fogadja, ellenőrzi, majd teljesítés-igazolással ellátva továbbítja az emlőszűrés postaköltség 
számláit a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvosi 
feladatokért felelős helyettes államtitkár részére. 

3.2.3.3. Nemfertőző epidemiológiával kapcsolatos feladatai: 
a) működteti a kialakításra kerülő nem fertőző betegségek, valamint a környezeti hatásokkal 

összefüggő egészségkárosodások bejelentési és nyilvántartási rendszerét, 
b) felügyeli a megye területén a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásába 

történő adatszolgáltatást, 
c) végzi a lakosság egészségi állapotának és az egészséget befolyásoló tényezőknek egybevetett 

elemzését a többi szervezeti egységtől és egyéb szakszolgálatoktól kapott adatok alapján. 
 

3.2.4. Egészségügyi igazgatási szakterületi feladatok: 
3.2.4.1 Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
a) ellátja a hatályos jogszabályokban a népegészségügyi feladatkörében eljáró Kormányhivatal 

részére meghatározott hatósági feladatokat, 
b) ellátja az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárással kapcsolatos 

szakhatósági feladatokat, 
c) részt vesz a hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzésekben, illetve közreműködik a szakfelügyelők 

eseti megbízásainak koordinálásában,  
d) közreműködik a beutalási rend, illetve a sürgősségi beutalási rend kialakításában,  
e) közreműködik az egészségügyi válsághelyzeti ellátással összefüggésben felmerülő hatósági 

feladatokban. 

3.2.4.2. Szakfelügyeleti feladatai tekintetében:  
a) ellátja a szakfelügyelőkkel kapcsolatos feladatokat, közreműködik az orvosszakmai 

szakfelügyelet működtetésében,  
b) irányítja az ápolási szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti, és megyei szinten 

szervezi az ápolásszakmai követelmények érvényre juttatását, felkérésre részt vesz az országos 
tisztifőorvos ellenőrzési feladataiban, 

c) irányítja a védőnői szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti, és megyei szinten 
szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, felkérésre részt vesz az országos 
tisztifőorvos ellenőrzési feladataiban, 

d) irányítja a kórházhigiénés szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti, és megyei szinten 
szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, felkérésre részt vesz az országos 
tisztifőorvos ellenőrzési feladataiban, 

e) részt vesz az egészségügyi szolgáltatókat érintő panaszügyek kivizsgálásában, biztosítja a 
szakfelügyeletet a panaszügyek kivizsgálásához kapcsolódóan. 

3.2.4.3. Megyei szakfelügyelő vezető védőnői feladatai tekintetében: 
a) a megyei szakfelügyelő vezető védőnő közreműködik a szolgálat nő-, anya-, csecsemő-, 

gyermek-, ifjúság- és családvédelmi feladatainak irányításában, szervezésében. E szakterület 
tekintetében megyei szakfelügyelőként és a megyei tisztifőorvos szaktanácsadójaként jogosult 

és köteles eljárni, 
b) koordinálja a járási szakfelügyelő vezető védőnők szakfelügyeleti munkáját, esetenként részt 

vesz az ellenőrzésben, 
c) szakmai felügyeletet gyakorol a családvédelmi szolgálat és a kórházi védőnők tevékenysége 

felett.  
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3.2.4.4. Megyei szakfelügyelő vezető ápolói feladatai tekintetében: 
a) a megyei szakfelügyelő vezető ápoló közreműködik a gyógyító-megelőző szolgálatok, valamint 

az ápolási szakterületen működő egészségügyi vállalkozások ápolási tevékenységének 
ellenőrzésében, 

b) koordinálja a járási szakfelügyelő vezető ápolók munkáját, 
c) egészségfejlesztési tevékenység keretében összehangolja, szervezi és segíti szakterülete 

dolgozóit a gyógyító-megelőző munkafolyamatokban, a megelőzést szolgáló programok 
kidolgozásában. 
 

3.2.5. Sugáregészségügyi szakterületi feladatok: 
3.2.5.1. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
a) ellátja a hatályos jogszabályokban a népegészségügyi (sugáregészségügyi) feladatkörében 

eljáró Kormányhivatal részére meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat, 
szakkérdésekben véleményt nyilvánít, 

b) nyilvántartásokat vezet, ellenőrzéseket végez, eljár a sugáregészségüggyel kapcsolatos 
panaszok, közérdekű bejelentések ügyében. 

3.2.5.2. Általános sugáregészségügyi szakmai feladatai tekintetében: 
a) kapcsolatot tart azon egészségügyi szolgáltatókkal, ahol ionizáló sugárzást kibocsátó különböző 

berendezéseket üzemeltetnek, az adott munkahelyek nyilvántartásait ellenőrzi, 
b) végzi a tevékenysége során összegyűlt adatok feldolgozását, elemzését, eredményeit, és 

megfigyeléseit továbbítja az érintetteknek. 
3.2.5.3. Munkahelyi sugáregészségügyi feladatai tekintetében: 
a) ellenőrzést végez az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett 

személyek egészségének védelme érdekében a radiológiai eljárás alkalmazási feltételeinek a 
megtartása során,   

b) ellenőrzi a munkahelyen átvilágítás vizsgálata során az alkalmazott képerősítő, vagy más 
technikai eszköz meglétét, azok alkalmazását, használatát. Különös tekintettel a gyermekeket 
érő egészségügyi szűrőprogramok keretében végzett besugárzásnál a megfelelő radiológiai 
berendezés, technikai segédeszközök és a kiegészítő berendezések alkalmazására, műszaki 
állapotára,  

c) áttekinti a figyelmeztető feliratok meglétét a radiológiai eljárás veszélyeire, így a nőket a 
terhességük, vagy szoptató voltuk bejelentésére,  

d) nyilvántartást vezet azon munkahelyekről, ahol a diagnosztikai irányadó szintek ismétlődő 
túllépése előfordult, valamint az engedélyes által meghozott helyesbítő intézkedésekről,  

e) áttekinti a radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai, vagy terápiás eljárás alkalmazása esetén 
a páciensnek átadott írásbeli tájékoztatót, figyelembe véve a beteggel kapcsolatban lévő 
személyek sugárterhelésének csökkentésére vonatkozó módszerek meglétére, valamint a 

kezelés kockázatára,   
f) ellenőrzi a radiológiai berendezések napi, évenkénti minőség-ellenőrzési vizsgálatok, valamint a 

szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvosi feladatokért 
felelős helyettes államtitkár, illetve a szakmai irányítása alá tartozó OKI átvételi vizsgálatok 
megtörténtét, dokumentálását, illetve a jegyzőkönyvben rögzített intézkedések végrehajtását, 

g) kapcsolatot tart az egészségügyi fizikussal, adatokat egyeztetnek, jelentéseket tekintenek át a 
radiológiai berendezések minőség-ellenőrzési jegyzőkönyveiben foglaltak végrehajtása 
érdekében,  

h) elbírálja és szakkérdésben véleményt nyilvánít az elektromágneses terek alkalmazása során a 
különböző létesítmények, műtárgyak tervezése során a sugáregészségügyi előírások 
teljesülésével kapcsolatban,  
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i) a nem-ionizáló sugárzások területén ellenőrzi a 0 Hz-300 GHz közötti elektromos, mágneses és 
elektromágneses terektől várható lakossági expozíció mértékét, a vonatkoztatási határértékek 
betartását, megkeresés esetén állásfoglalást ad ki a lézerek és az MR berendezések 
biztonságos alkalmazásáról, 

j) feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, szervekkel. 
 

3.2.6. Főosztályvezetési feladatai tekintetében: 
a) koordinálja a statisztikai jelentési kötelezettségeket, a jelentéseket összegyűjti, feldolgozza és 

továbbítja a főosztályvezető részére, 
b) koordinálja és végzi az évközi és az éves jelentési kötelezettségek teljesítését, 
c) a szakmai osztályok közreműködésével koordinálja a szakmai és egyéb tervezési, 

tényelszámolási, elemzési adatok és információk vezetők részére történő visszacsatolását, 
d) elvégzi az egészségügyi adatokkal/információkkal kapcsolatos adatgyűjtési, adatfeldolgozási és 

prezentációs feladatokat, 
e) javaslatokat fogalmaz meg a szakmai és az intézményi hatékonyság növelése érdekében, 
f) iktatási feladatkörében ellátja az iratkezelésre vonatkozó belső szabályozó dokumentum szerint 

a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, az iratok iktatásával, nyilvántartásával, 
expediálásával kapcsolatban meghatározott feladatait, 

g) irattárazási feladatkörében ellátja a vonatkozó külső és belső szabályozás szerint az 
irattárazással, selejtezéssel, levéltárba adással, iratmegsemmisítéssel kapcsolatban 
meghatározott feladatait, 

h) közreműködik a Laboratóriumi Osztály által alkalmazott programrendszerek statisztikáinak és 
jelentéseinek elkészítésében,  

i) közreműködik a továbbképzések, szakmai gyakorlatok szervezésében, a közigazgatási vizsgák 
oktatási és vizsgaidőpontjainak ütemezésében, a képzésekről, oktatásokról nyilvántartást vezet. 

 

3.3 A Laboratóriumi Osztály feladat- és hatásköre: 
3.3.1. Járványügyi és közegészségügyi vizsgálólaboratóriumi szakterületi feladatok:  
a) a népegészségügyi feladatkörében eljáró Kormányhivatalok részére hatósági/járványügyi 

tevékenységet is megalapozó helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat, méréseket végez. Végzi a 
vizsgálati adatok értékelését, elemzését, eredményeit továbbítja az érintetteknek, 

b) hatósági/járványügyi tevékenységet végez orvosi, víz- és élelmiszer mikrobiológiai, valamint 
kémiai szakterületeken a népegészségügyi feladatkörében eljáró Kormányhivatalokkal, valamint 
a Kormányhivatalok népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalaival szoros 
együttműködésben az országos tisztifőorvos rendelkezésének megfelelően Borsod-Abaúj-
Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyék részére. Vizsgálati programját a fenti szervekkel közösen alakítja ki, 
c) mintavételezést folytat, 
d) díjköteles, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott és szerződéses 

jogviszony alapján humán mikrobiológiai vizsgálatokat végez a Laboratóriumi Osztály kötelező 
ellátási területéhez tartozó megyékben, 

e) elvégzi a Kormányhivatal vállalkozási tevékenysége teljesítéséhez szükséges vizsgálatokat, 
feladatokat, 

f) eleget tesz a jogszabályokban rögzített és egyéb jelentési kötelezettségeinek, adatot szolgáltat 
az Európai Unió illetékes szervezeteinek (ECDC TESSY, ECDC ERLN-TB, stb.), 

g) tevékenysége minőségének biztosítására minőségirányítási csoportot működtet.  
3.3.1.1. Járványügyi és Klinikai Mikrobiológiai Laboratóriumok: 
a) Enterális és Klinikai Bakteriológiai Laboratórium 

b) Mikológiai Laboratórium 
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c) Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium 

d) Mycobacterium Tenyésztő Decentrum 

e) Parazitológiai Laboratórium 

f) Szerológiai és Vírusdiagnosztikai Laboratórium 

g)   Táptalajkonyha és Mosogató 

3.3.1.2. Környezetegészségügyi Laboratóriumok 

3.3.1.2.1. Kémiai Laboratórium felépítése: 
a) Atomabszorpciós Laboratórium 

b) Gázkromatográfiás Laboratórium  
c) Folyadékkromatográfiás Laboratórium  
d) Vízkémiai Laboratórium 

e) Mintavevő/mintaátvevő Csoport  
3.3.1.2.2. Zaj- és Vibrációmérő Központ 
3.3.1.2.3. Víz- és Élelmiszer Mikrobiológiai Laboratórium 

 

3.3.2 Sugáregészségügyi laboratóriumi és Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató 
Hálózat (ERMAH) működtetéséből adódó szakterületi feladatok: 
3.3.2.1. Általános sugáregészségügyi szakmai feladatai tekintetében: 
a) mintavételezést, tartósítást és mintaszállítást végez, 
b) az ERMAH programon kívüli környezeti (talaj, dózisteljesítmény, építőanyag), zártság- és 

dörzsminta-vizsgálatokat végez, 
3.3.2.2. Környezeti sugáregészségügyi feladatai tekintetében: 
a) végzi az ERMAH programban előírt környezeti (víz, talaj, élelmiszer, levegő, dózisteljesítmény) 

növényi és állati minták begyűjtését a népegészségügyi (sugáregészségügyi) feladatkörében 
eljáró Kormányhivatal illetékességi területén, a mintákat feldolgozza, kiértékeli és rögzíti. Az on-

line OKSABEL számítógépes program alkalmazásával az adatokat és az eredményeket 
továbbítja az ERMAH Információs Központba (a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában 
közreműködő országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár, illetve a szakmai 
irányítása alá tartozó OKI), együttműködik a környezeti radiológiai helyzet felmérésében, 

b) a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvosi feladatokért 
felelős helyettes államtitkár, illetve a szakmai irányítása alá tartozó OKI közreműködésével 
meghatározott számú tej, víz, levegő minta, valamint háttérsugárzási értéket szolgáltat a WHO 
számára, 

c) felkészíti a Népegészségügyi Főosztály munkahelyi sugáregészségügyi tevékenységet végző 
munkatársait a nukleáris veszélyhelyzetben végzendő folyamatos feladatellátás biztosítására, 

d) rendkívüli helyzetben részt vesz a nukleáris veszélyhelyzet elhárításában, következményeinek 
felmérésében, csökkentésében, illetőleg megszüntetésében. 

 

3.3.3. Környezetvédelmi laboratóriumi szakterületi feladatok:  
A Környezetvédelmi Mérőközpont, mint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált 
vizsgálólaboratórium a feladatait elsősorban a Minőségirányítási Kézikönyvben részletezett 
vizsgálattípusok végzésével hajtja végre. 

 

A Környezetvédelmi Mérőközpont, mint regionális környezetvédelmi vizsgálólaboratórium feladat- és 
hatáskörébe tartozik: 
a) a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal, illetve a 

környezetvédelmi hatóságként eljáró járási hivatal hatósági és egyéb állami feladatainak 

ellátásához szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése,  
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b) nemzetközi megállapodásokból határvízi mintavételek, vizsgálatok, szakértői és 
adatszolgáltatási feladatok ellátása. 

c) a Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által összeállított, 
egyeztetett éves munkaterv szerint végzi a hatósági eljárást megalapozó méréseket, üzemelteti 
a monitoring rendszert, 

d) ellátja a felszíni és felszín alatti vizek mintavételezésével, vizsgálatával, rögzítésével, 
adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatokat, 

e) az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) keretében radiológiai 
méréseket és adatszolgáltatást végez, 

f) szennyvíz-mintavételezést és elemzést végez, 
g) előkészíti a levegőtisztaság-védelmi emisszió méréseket és elvégzi azokat, 
h) üzemelteti a Kormányhivatal kezelésében lévő levegőtisztaság-védelmi immissziós 

mérőrendszert, kiértékeli a mérési eredményeket, elvégzi az archiválást, teljesíti a Főosztály 
adatszolgáltatási kötelezettségét, üzemelteti a lakossági tájékoztatási rendszert, részt vesz a 
környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulásával összefüggő – külön 
jogszabályokban meghatározott – területi feladatok ellátásában, 

i) üzemelteti a Kormányhivatal kezelésében lévő Tisza-vízgyűjtő Monitoring hernádszurdoki 
mérőállomását,  

j) környezetvédelmi zajvédelmi helyszíni méréseket végez, 
k) hulladékból, veszélyes hulladékból mintát vesz és méréseket végez, 
l) rendkívüli környezetszennyezés, valamint kárelhárítási munkák során vizsgálatokat végez, 
m) vállalkozási tevékenységet végez külső megrendelők részére, 
n) felkészül a szakterületen jelentkező új mérési metodikákra, 
o) ellátja az akkreditálással és az akkreditált státusz fenntartásával kapcsolatos feladatokat, 
p) a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti 

járási hivatal, illetve a környezetvédelmi hatóságként eljáró járási hivatal felkérésére egyéb 
méréseket végez, 

q) üzemelteti a mintavevő- és vizsgálati berendezéseket, 
r) részt vesz a környezeti tudatformálásban, 
s) elvégzi a Kormányhivatalra háruló nemzetközi megállapodásoknak megfelelő határvízi 

vizsgálatokat, adatszolgáltatást, ellátja a kétoldalú kapcsolatokból eredő egyéb feladatokat, 
t) kezeli a feladatköréhez tartozó adatbázisokat 
u) a laboratóriumi mintavételt és vizsgálatot igénylő esetekben az éves ellenőrzési terv 

elkészítéséhez szükséges javaslatot tesz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal, illetve a környezetvédelmi hatóságként 
eljáró járási hivatal részére. 

 

3.3.3.1. Kémiai és biológiai laboratórium 

a) Klasszikus analitika csoport 

b) Műszeres analitika csoport 
c) Biológia csoport 
 

3.3.3.2. Levegőtisztaságvédelmi és zajmérő laboratórium 

a) Emisszió mérő csoport 
b) Immisszió csoport 
c) Zajmérő csoport  
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4. A Népegészségügyi Főosztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, 
munkavállalóinak feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Népegészségügyi Főosztály állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre: 
a) végzi a népegészségügyi feladatkörben eljáró Kormányhivatal és a megyei tisztifőorvos feladat- 

és hatáskörébe tartozó ügyek közbülső és érdemi döntésre való előkészítését, a végrehajtás 
szervezését - fokozott figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők betartására -, 

b) a munkatervben és az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, valamint az ott meghatározott 
szempontrendszer szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, írásba foglalja a vizsgálatok 
megállapításait, 

c) végzi a vizsgálati anyagok feldolgozását, értékelését, gépek, berendezések szakszerű 
működtetését, használatát, 

d) naprakészen vezeti a nyilvántartásokat, 
e) ellátja az iratkezeléssel összefüggő feladatait, gondoskodik a döntések, intézkedések közléséről,  
f) folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza, és egységes szemlélet szerint alkalmazza a 

népegészségügyi feladatkörben eljáró Kormányhivatal feladat- és hatáskörét, illetve a munkaköri 
feladatait meghatározó jogszabályokat, 

g) közreműködik a Népegészségügyi Főosztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló 
jelentések, szakmai, módszertani segédletek elkészítésében,  

h) a feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező 
tevékenységet végez. 

 

4.2. A Népegészségügyi Főosztály ügykezelőinek feladat- és hatásköre: 
a) a jogszabályokban és ügyviteli szabályokban előírtaknak megfelelően végzi az ügyiratkezelési 

feladatokat, 

b) átveszi és érkezteti a postán, vagy egyéb úton érkezett küldeményeket, fogadja a 
telefonhívásokat, 

c) az ügyiratokat az előadói munkakönyvbe bevezeti, és az ügyintézők részére továbbítja, 
d) előkészíti az iratok elküldését, és azokat átadja postázásra, a postázásban közreműködik, 
e) irattárba helyezi az elintézett ügyek iratait, 
f) közreműködik az iratok selejtezésében, 
g) végzi a vizsgálati anyagok feldolgozását, értékelését, gépek, berendezések szakszerű 

működtetését, használatát, 
h) gondoskodik a Népegészségügyi Főosztály feladatkörének ellátásához szükséges 

adminisztrációs tevékenység ellátásáról, az ügyintézéshez, ügykezeléshez szükséges 
nyomtatványok, irodaszerek, technikai eszközök pótlásáról, iratok sokszorosításáról. 

 

4.3. A Népegészségügyi Főosztály munkavállalóinak feladat- és hatásköre: 
a) végzi a Népegészségügyi Főosztály laboratóriumai feladatellátásához szükséges fizikai, 

adminisztrációs teendőket, 
b) átveszi és rendszerezi a laboratóriumi vizsgálati anyagokat, 
c) közreműködik a vizsgálati anyagok feldolgozásában, gépek, berendezések szakszerű 

működtetésében, használatában, 
d) közreműködik a számítógépes adatbevitelben, a nyilvántartások, dokumentáció vezetésében. 

 

5. A Népegészségügyi Főosztály, állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, 
munkavállalóinak helyettesítési rendje 
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A Népegészségügyi Főosztály ügyintézőjét, ügykezelőjét, munkavállalóját a főosztályvezető által 
kijelölt ügyintéző, ügykezelő, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri 
leírások tartalmazzák. 

 

6. A Népegészségügyi Főosztály ügyfélfogadási rendje 

 

6.1. Az ügyfélfogadás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás rendje: 
6.1.1. Hatósági tevékenységgel összefüggő ügyfélfogadások: 
A Népegészségügyi Főosztály ügyfélfogadási ideje: 
hétfő:  8.00 órától 12.00 óráig  
szerda:  8.00 órától 15.00 óráig 

Az önkormányzati tisztségviselők és képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek 
kormánytisztviselőinek, egészségügyi szolgáltatók képviselőinek előre egyeztetett időpontban 
történő fogadását biztosítani kell. 

 

6.1.2. Egyéb ügyfélfogadások: 
a) Vérvétel és HIV/AIDS szűrés időpontja: 
hétfő: 8.00 órától 11.30 óráig és 12.30 órától 15.00 óráig  

csütörtök:  12.00 órától 15.00 óráig  
Helyben levett vérminták eredményeinek kiadása vérvételi napokon: 15.00 órától 16.00 óráig  
b) Nemzetközi Oltóhely Hivatal ügyfélfogadási ideje: 
hétfő:  9.00 órától 13.00 óráig  

 

6.1.3. Laboratóriumi vizsgálati minták fogadása: 
6.1.3.1. Humán vizsgálati minták fogadása: 
a) Járóbetegek részére: 
 hétfőtől csütörtökig:  8.00 órától 15.30 óráig  

 péntek:   8.00 órától 13.00 óráig 

 Munkaidőn kívül: szombaton (csak sürgős esetben): 8.00 órától 11.00 óráig 

b) Egészségügyi intézmények részére: 
  A Laboratóriumok anyagátvevő helyiségében munkaidőben folyamatosan. 

Munkaidőn kívül: szombaton: 8.00 órától 12.00 óráig, vasárnap: 11.00 órától 12.00 óráig 

6.1.3.2. Egyéb nem humán vizsgálati minták (víz, élelmiszer, kozmetikum, biológiai expozíciós 
minták, talaj, valamint hulladék minták) fogadása: 

hétfőtől csütörtökig:  8.00 órától 15.30 óráig  

péntek:   8.00 órától 10.00 óráig 

Ezen mintatípusokba tartozó, azonnali mintafeldolgozást nem igénylő mintákat a laboratóriumok a 
munkaidőn belül bármikor fogadnak. 
6.1.3.3. Környezetvédelmi vizsgálati minták fogadása:  

hétfőtől csütörtökig:  8.00 órától 16.30 óráig  

péntek:   8.00 órától 14.00 óráig 
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II.8. melléklet  
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
 Társadalombiztosítási Főosztályának ügyrendje 

 

1. A Társadalombiztosítási Főosztály szervezete, személyi állománya 

 

A Társadalombiztosítási Főosztály az alábbi helyszíneken végzi tevékenységét: 
 

Szervezeti egység 
megnevezése 

Szervezeti egység székhelye Szervezeti egység elérhetősége 

   

Egészségbiztosítási Osztály  Miskolc, Csizmadia köz 1.  Tel: 46/514-600 fax: 46/514-747 

egeszsegbiztositas@borsod.gov.h

u 

 

Nyilvántartási és Ellenőrzési 
Osztály  

Miskolc, Csizmadia köz 1. 
 

Tel: 46/514-600 fax: 46/514-751 

Postacím: 1916 Budapest 
jogsegely.tb.onyf@borsod.gov.hu, 

 www.allamkincstar.gov.hu 

Rehabilitációs Szakértői Osztály Miskolc, Bottyán János u. 1.  Tel.: 46/795-362 

reszo2@borsod.gov.hu  

 

A Társadalombiztosítási Főosztály feladatait – fő szabály szerint – Borsod-Abaúj-Zemplén megyére 
kiterjedő illetékességgel látja el. A Rehabilitációs Szakértői Osztály, mint másodfokú hatóság 
illetékessége Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye területére terjed ki. 

 

A Társadalombiztosítási Főosztály szervezeti egységei: 
● Egészségbiztosítási Osztály  
● Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 

● Rehabilitációs Szakértői Osztály 

 

A Főosztály élén főosztályvezető áll. A Társadalombiztosítási Főosztály vezetője látja el a 

Társadalombiztosítási Főosztály vezetését. 
 

Az Egészségbiztosítási Osztály. vezetését a Társadalombiztosítási Főosztály főosztályvezető-helyettese 

látja el. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a 

Főosztály létszámadatai a következők: 
 

Társadalombiztosítási Főosztály  91 

Főosztályvezető 1 

Egészségbiztosítási Osztály  29 

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály  39 

Rehabilitációs Szakértői Osztály 22 
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1. A Társadalombiztosítási Főosztály működése 

 

A Társadalombiztosítási Főosztály feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, valamint az 
egyes ágazatok vonatkozásában irányadó anyagi és eljárásjogi jogszabályokban, illetve az SZMSZ-ben 

és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, 
továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
Főosztály vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz valamennyi osztályvezető és szükség 
szerint az ügyben érintett állami tisztviselő, illetőleg állami ügykezelő. 
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14.00 óráig tart, a munkaközi szünet, 
ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, amikor a 
munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén 
az őt helyettesítő osztályvezető, vagy a kijelölt állami tisztviselő engedélyével lehet. Az engedély 
birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a 
visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével 
megegyező időtartamot ledolgozni. A két órát meghaladó távollétet a főosztályvezető engedélyezi. 
 

A szabadság engedélyezése a Társadalombiztosítási Főosztályon foglalkoztatottak tekintetében a 
főosztályvezető, illetve a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az őt helyettesítő 
főosztályvezető-helyettes, vagy a kijelölt állami tisztviselő feladata, mely az erre rendszeresített 
elektronikus felületen történik. 
 

A főosztályvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a főosztályvezető jelöli ki. 
 

3.  A Társadalombiztosítási Főosztály feladat- és hatásköre 

 

3.1. A főosztályvezető-helyettes feladat- és hatásköre  
A Társadalombiztosítási Főosztályon egy főosztályvezető-helyettes segíti a főosztályvezető 
feladatellátását mind szakmai, mind igazgatási feladatai tekintetében. 
A főosztályvezető távolléte és/vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes általános 
jogkörrel látja el a helyettesítését.  
 

3.2. Az osztályvezető feladat- és hatásköre  
a) A munkaköri leírásnak és a munkatervnek megfelelően az adott Osztály szakmai vezetése, irányítása 

és felügyelete, a beosztott munkatársak feladatainak részletes meghatározása, valamint a 
feladatellátás folyamatos segítése és ellenőrzése. 

b) A szakszerű feladatellátás biztosítása érdekében az osztályszervezet és munkamegosztás belső 
kialakítása. 

c) A felettes vezetőtől kapott írásbeli felhatalmazás alapján érdemi intézkedés, illetve a Főosztály 
szakmai képviselete a feladatkörébe tartozó ügyekben. 

d) Szakmai kapcsolattartás a társosztályokkal, a társszervek vezető munkatársaival a szolgálati út 
betartásával. 
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e) Mindazon ügyek ellátása, amelyeket felettes vezető állandó, vagy eseti jelleggel feladat-, illetve 

hatáskörébe utal. 
f) Az Osztály teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése, az értékeléshez 

szükséges adatok folyamatos gyűjtése. 
g) Az Osztály vezetése során a végzett feladatok folyamatos ellenőrzéséről és értékeléséről a felettes 

vezető részére történő beszámolás. 
h) A főosztályvezető folyamatos tájékoztatása az Osztály működésének lényeges kérdéseiről, indokolt 

esetben előzetes állásfoglalás kérése saját véleményének közlése mellett. 
 

3.3. Az Egészségbiztosítási Osztály feladat- és hatásköre 

 

Közhatalmi feladatai körében ellátja: 
A méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély kormánymegbízotti döntésre történő előkészítését. 
 

Hatósági feladatai körében ellátja:  
a) a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések 

alapján a másodfokú eljárás lefolytatása, 
b) a méltányossági jogkörben engedélyezett pénzbeli ellátások a méltányosságból engedélyezhető 

egyszeri segély iránti kérelmek kormánymegbízotti döntésre történő előkészítése, a méltányossági 
jogkörben engedélyezett egyszeri segélyek kiutalása, 

c) a társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
ellátása, a működéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálata, a megállapodások előkészítése, 

d) a társadalombiztosítási kifizetőhelyek működéséhez szükséges szakmai támogatás nyújtása, a 
kifizetőhelyek rendszeres szakmai tájékoztatása, 

e) a társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti ellátások 
megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése, 

f) a kifizetőhely megszűnése esetén záró ellenőrzés tartása, 
g) a kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál a társadalombiztosítási feladatok ellátásának 

ellenőrzése,  
h) a kifizetőhelyet működtető foglalkoztatóknál átfogó, téma-, cél-, utó- és záróellenőrzések 

végrehajtása, az ellenőrzések során feltárt jogszabálysértés esetén a szükséges intézkedés 

megtétele, végzések, határozatok, fizetési meghagyások kibocsátása, 
i) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti ellátásaival kapcsolatos eljárás lefolytatása, 

kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása, méltányossági ügyekben környezettanulmány 
készítése, 

j) a biztosítási jogviszony határozattal történő elismerése, törlése, 
k) az egészségbiztosítás hatáskörébe tartozó méltányossági, mérséklési, elengedési és fizetési 

könnyítéssel kapcsolatos kérelmek döntésre történő előkészítése, 
l) csődeljárási, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási ügyek intézése a kormányhivatal, mint 

egészségbiztosító által nyilvántartott követelések vonatkozásában, 
m) a kifizetőhelyi elszámolások kezelése, utalásra előkészítése a KIFELL és KIFUTALÁS programban, 

törzsállomány egyeztetés a FORRÁS.NET rendszerrel, 
n) a mulasztási és eljárási bírság megtérítésével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítása, 

követelésállomány kezelése, intézkedés a megtérülés iránt, 
o) baleseti megtérítési eljárással kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, fizetési meghagyás, 

kárszámla kiadása, 
p) a baleseti megtérítési eljárás során keletkezett követelésállomány kezelésével kapcsolatos feladatok, 

ellátása, 
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q) gyógyszertár számára járóbeteg ellátás keretében rendelt gyógyszerek árához támogatással igénybe 
vehető szolgáltatás nyújtásához kamatmentes finanszírozási előleg nyújtásával kapcsolatos eljárás 
lefolytatása. 
 

Funkcionális feladatai körében ellátja: 
a) az Egészségbiztosítási Alap ellátási szektor feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti 

adatszolgáltatás biztosítása, 
b) az ellátási kiadások és bevételek érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozása, a bevételek 

beszedése, a kiadások teljesítése, 
c) a méltányosságból adható egyszeri segélyek, továbbá a külföldi sürgősségi gyógykezelések 

megtérítésének érvényesítése, utalványozása, ellenjegyzése, pénzügyi teljesítése, 
d) a jogalap nélkül igénybe vett közgyógyellátáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása, a 

tartozásállomány kezelése, 
e) a kifizetőhelyi elszámolások pénzügyi teljesítésének érvényesítése, utalványozása és ellenjegyzése, 
f) a regionális közlekedési központok által megelőlegezett utazási költségtérítési utalványok pénzügyi 

ellenőrzése,  
g) a főkönyvi számlák vezetése és a számlarendben meghatározott analitikus nyilvántartási rend 

biztosítása, 
h) a gazdasági műveletek kontírozása, főkönyvi könyvelése és az ellátási területhez kapcsolódó 

számviteli rend betartása, a szakmai analitikus nyilvántartás folyamatos egyeztetése a főkönyvi 
könyveléssel és az eltérések rendezése, 

i) az ellátással kapcsolatos beszámolót alátámasztó leltározási feladatok megszervezése, felügyelete, 
j) biztosítja a beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, a 

mérleg alátámasztását szolgáló – a főkönyvi adatokkal egyeztetett – részletező teljes körű és hiteles 
kimutatásokat, 

k) a gazdálkodással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása során észlelt 
jogalkalmazási problémák jelzése a NEAK felé, 

l)  a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatás, 
m) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó kötelező statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos 

feladatok ellátása, 
n) a kifizetőhelyek által benyújtott kifizetőhelyi elszámolások adatainak szúrópróbaszerű egyeztetése az 

Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés adataival, 
o)  a Kormányhivatal és egyéb külső szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozás, 

adatszolgáltatás, 
p) tájékoztatási tevékenység keretében kimutatások elkészítése, elemzése, 
q) közreműködés az osztályt érintő panaszügyek és közérdekű bejelentések kivizsgálásában, 

válaszlevél tervezetének elkészítése 

r) kormánymegbízotti kijelölés alapján a társadalombiztosítási perek közül az egészségbiztosítást érintő 
peres és nem peres ügyek intézése, 

s) adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  
t) az igazgatással és ügyvitelszervezéssel összefüggő feladatok ellátása, kötelezően előírt 

adatszolgáltatások teljesítése, 
 

 

3.4. A Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály feladat- és hatásköre 

 

Közhatalmi feladatai körében ellátja: 
A kivételes nyugellátás-emeléssel és az egyszeri segélyekkel kapcsolatos kérelmek kormánymegbízotti 
döntésre történő előkészítését. 
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Hatósági feladatai körében ellátja:  
a nyilvántartási szakterület: 
a) a nyugdíjbiztosítási szakterület hatósági nyilvántartásának (FAB) kezelése, 
b) a foglalkoztatói adatszolgáltatások beszerzése, a teljesítés nyomon követése (átvétele, 

felülvizsgálata), és az ezzel kapcsolatban felmerülő intézkedések megtétele, 
c) adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, egyeztetési eljárásokhoz, rehabilitációs ellátásokhoz, valamint 

egyéb hatóságok megkeresése alapján, 
d) kivonat kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyról, 
e) kivonat / tájékoztatás kiadása a társadalombiztosítási egyéni számla adatairól, 
f) a felszámolók, végelszámolók számára kiadandó hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos feladatok 

ellátása, 
g) a vállalkozói folyószámlák elektronikus feldolgozása. 
 

az ellenőrzési szakterület: 
a) a foglalkoztatók, a biztosítottak és egyéb ügyfelek tájékoztatása, 
b) a foglalkoztatók nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése,  
c) a megszűnő foglalkoztatók záró ellenőrzése, 
d) a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások, nyugdíjnövelés megállapításához szükséges jövedelmi 

adatok kivizsgálása, 
e) eljárás lefolytatása a szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, törlésével, béradatok utólagos 

változtatásával kapcsolatos ügyekben, 
f) a nyugdíjbiztosítási ügyekben az ügyfél kérelmére bér, kereseti, szolgálati idő és egyéb adatok 

utólagos helyszíni ellenőrzése, 
g) közreműködés az ellátásokhoz kapcsolódó bizonyítási eljárásokban, így különösen tanú-

meghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása, 
h) közreműködés a közérdekű bejelentések, panaszok helyszíni kivizsgálásában, 
i) az ellenőrzési dokumentáció elkészítése, hatósági döntések meghozatala, illetve mulasztási és 

eljárási bírság kiszabása, 
j) a felszámolás alatt álló, vagy jogutód nélkül megszűnt foglalkoztatók esetében a nyilvántartási 

dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele, 
k) méltányossági kérelmek előkészítése céljából környezettanulmány készítése, 
l) helyszíni vizsgálat a korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázására,  
m) hozzátartozói nyugellátás esetén az együttéléssel kapcsolatos tényállás tisztázása, 
n) meghatározott esetekben okmányérvénytelenítés végrehajtása, 
o) a nyugellátás szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát jogosultsági idők vizsgálata. 
p) áttelepült személyek életvitelszerű magyarországi tartózkodásának vizsgálata. 

 

Funkcionális feladatai körében ellátja: 
a) a tartozások mérséklése, elengedése, fizetési kedvezmény engedélyezése iránti méltányossági 

kérelmek döntésre történő előkészítése, 
b) a Tbj. 34. §-a szerinti megállapodások megkötése, jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések intézése, 
c) kormánymegbízotti kijelölés alapján a társadalombiztosítási perek közül a nyugdíjbiztosítási és 

rehabilitációs peres és nem peres ügyekben a perképviseleti feladatok ellátása, 
d) közreműködés az osztályt érintő közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában,  
e) az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
f) központi ügykezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása, és az iratkezelési rendszerekhez kapcsolódó 

ügykezelési feladatok ellátása, 
g) informatikai feladatok ellátása, 
h) közreműködés a nyilvántartási és ellenőrzési szakterületet érintő igazgatási feladatok ellátásában és 

a kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítésében,  
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i) a szakterületet érintő statisztikai adatszolgáltatás és az OSAP osztályt érintő jelentéseivel 
kapcsolatos feladatok ellátása, 

j) az osztály tevékenységéhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása. 
 

3.5. A Rehabilitációs Szakértői Osztály feladat- és hatásköre 

 

Hatósági feladatai körében ellátja: 
a) másodfokú rehabilitációs feladatok ellátása, 
b) az egészségi állapot százalékos mértékének megállapítása, 
c) a rehabilitáció lehetséges irányának, a rehabilitációs szükségletnek és a rehabilitációhoz szükséges 
időtartam meghatározása, 
d) szociális és foglalkoztatási rehabilitációs feladatok ellátása. 
 

Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos feladatai körében ellátja:  
a) megváltozott munkaképesség alapján járó hozzátartozói nyugellátás esetén az egészségi állapot 
vizsgálata, 
b) baleseti járadék igény esetén a baleseti egészségkárosodás mértékének vizsgálata, 
c) rokkantsági járadék esetén az egészségkárosodás mértékének vizsgálata és az 
egészségkárosodásnak a kérelmező 25. életéve előtti fennállásának véleményezése, 
d) magasabb összegű családi pótlék igény esetén az egészségkárosodás mértékének vizsgálata 
és az egészségkárosodásnak a kérelmező 18. életéve előtti fennállásának vizsgálata, 
e) fogyatékossági támogatás iránti igény esetén a súlyos fogyatékosság fennállásának és az 
önkiszolgálási képességnek a vizsgálata, 
f) bányászati egészségkárosodási igény esetén bányászati tevékenységgel összefüggő 
egészségkárosodás mértékének vizsgálata, 
g) hadirokkantság esetén a hadi eredetű fogyatkozás és a hadi károsodással összefüggő 
egészségkárosodás mértékének vizsgálata, 
h) közlekedőképesség vizsgálata esetén a mozgásszervi eredetű egészségkárosodás vizsgálata, 
valamint az FNO szerinti besorolása, 
i) aktív korúak ellátása iránti igény esetén az egészségi állapot vizsgálata, 

 

Funkcionális feladatai körében ellátja:  
a) a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatást, 
b) az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 
c) közreműködik az osztályt érintő panaszügyek és közérdekű bejelentések kivizsgálásában. 

 

4. A Társadalombiztosítási Főosztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, 
munkavállalóinak feladat- és hatásköre 

 

Ügyintéző/szakügyintéző: 
a) a munkaköri leírásában foglaltak szerint ellátja a beérkezett kérelmek érkeztetésével, 

feldolgozásával kapcsolatos ügyviteli és informatikai feladatokat, 
b) intézkedik a kérelmek megvizsgálásáról, az esetleg szükséges közbenső döntések előkészítéséről, 
c) intézkedik a kérelem elbírálásáról, a hatósági döntés előkészítéséről és végrehajtásáról, 
d) köteles a feladatellátása során az ügyintézési határidő figyelemmel kísérésére és betartására, 
e) köteles a munkakörébe tartozó feladatokhoz szükséges jogszabályok naprakész ismeretére, 
f) köteles az Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásainak és az adatvédelmi rendelkezéseknek a 

betartására, 
g) köteles a munkája során tudomására jutott szolgálati titok megőrzésére, 
h) jogosult a munkaköre ellátásához szükséges informatikai rendszerek kezelésére, 



  

87  

i) jogosult a döntésnek nem minősülő adatszolgáltató, előzménykérő/közlő, stb. levelek 
kiadmányozására. 

 

Revizor: 

a) a munkaköri leírásában foglaltak szerint köteles ellátni az ügyintézők által döntésre előkészített 
ügyek felülvizsgálatát, szakmai és számszaki ellenőrzését. 

 

Ellenőr: 
a) a munkaköri leírásában foglaltak szerint, megbízólevél, ellenőri igazolvány birtokában ellátja a 

Kormányhivatal egészségbiztosítási, valamint nyugdíjbiztosítási feladatkörébe utalt helyszíni 
ellenőrzési feladatokat, 

b) elvégzi az ellenőrzés dokumentálását, illetve a jogszabálysértés feltárása esetén szükséges 
hatósági döntések kiadmányozásra történő előkészítését. 

 

Orvosszakértő: 
a) a munkaköri leírásában foglaltak szerint elvégzi a személyesen megjelent igénylők orvosi 

vizsgálatát a hatályos jogszabályok, eljárásrend, valamint szakmai protokollok szerint, 

b) az informatikai rendszerben rögzített adatok ellenőrzése, 
c) orvosszakértői vélemény készítése, együttműködés a szakértői bizottság egyéb résztvevőivel, 
d) szakmai konzultáció folytatása a bizottsági elnökkel, egyéb felkért szakértővel vagy külső 

szakemberrel, 

e) a másodfokú vizsgálati folyamatba épített szakmai ellenőrzés végzése, szakmai hibák jelzése. 
 

Bizottsági elnök: 
a) összefogja a komplex bizottsági feladatokat, 
b) együttműködik a vizsgálatot végző orvosszakértővel, 
c) vitás esetben az elnök szava dönt. 

 

Bizottsági asszisztens: 
a) a munkaköri leírásában foglaltak szerint közreműködik a bizottsági orvos szakmai felügyelete és 

ellenőrzése mellett a komplex minősítési bizottsági vélemény, illetve szakhatósági állásfoglalás 
elkészítésében, 

b) ellátja a szakértői bizottság munkavégzésével, valamint az iktatással kapcsolatos ügyviteli 
feladatokat, 

c) vezeti az előírt nyilvántartásokat, az elektronikus orvosi naplót és kezeli a kézi irattárat. 
 

Szociális szakértő: 
a) komplex minősítések során bizottsági tagként elvégzi a foglalkozási rehabilitáció szociális 

szempontú minősítését, szükség esetén rehabilitációs javaslatot készít, 
b) szociális szakértői vélemény készítése, az informatikai rendszerekben való dokumentálása, 
c) együttműködik a komplex bizottság tagjaival. 

 

Foglalkozási szakértő: 
a) bizottsági tagként elvégzi a foglalkozási rehabilitáció foglalkozási szempontú minősítését, 

szükség esetén rehabilitációs javaslatot készít, 
b) együttműködik a komplex bizottság tagjaival, 
c) kapcsolatot tart a területileg illetékes foglalkoztatási szakterülettel. 
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Ügykezelő: 
a) feladata a beérkező küldemények átvételével, érkeztetésével, iktatásával, valamint a kimenő 

küldemények expediálásával kapcsolatos feladatok ellátása, az iktatóprogramok működtetése. 
 

5. A Társadalombiztosítási Főosztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, 
munkavállalóinak helyettesítési rendje 

 

A Társadalombiztosítási Főosztály ügyintézőjét, ügykezelőjét, munkavállalóját az osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző, ügykezelő, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri 
leírások tartalmazzák. 
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II.9. melléklet  
 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának ügyrendje 

 

 

1. A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály szervezete, személyi állománya 

 

A Főosztály élén a főosztályvezető áll. A Főosztályon belül Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály, 
valamint Szociális és Gyámügyi Osztály működik. 
 

A Főosztály illetékessége Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére terjed ki.  
 

A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály főosztályvezetője látja el a Főosztály vezetését. A Szociális és 
Gyámügyi Osztály élén a főosztályvezető-helyettes áll, a Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály 
vezetését osztályvezető látja el. 
 

A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály adatai:  
 

A főosztály megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  

A főosztály székhelye: 3525 Miskolc, Dóczy József út 6.  
A főosztály levelezési címe: 3501 Miskolc, Pf. 436. 

A főosztály telefonszáma: + 36 46 515-710  

A főosztály faxszáma: + 36 46 795-736  

 

 A Szociális és Gyámügyi Osztály adatai:  
 

Az osztály megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
 Szociális és Gyámügyi Osztály  
A munkavégzés helye:  3525 Miskolc, Dóczy József út 6.  
   

Az osztály levelezési címe: 3501 Miskolc, Pf. 436. 

Az osztály telefonszáma: + 36 46 515-710  

Az osztály faxszáma: + 36 46 795-736  

 

A Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály adatai:  
 

Az osztály megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
 Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály  
A munkavégzés helye:  3529 Miskolc, Szentgyörgy út 40-44.  

Az osztály levelezési címe: 3529 Miskolc, Pf. 212 

Az osztály telefonszáma: + 36 46 500-120,46 500-128 

Az osztály faxszáma: + 36 46 500-121  
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Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a Főosztály 

létszámadatai a következők: 
 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 60 

Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi 
Osztály 

39 

Szociális és Gyámügyi Osztály 21 

 

2. A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály működése 

 

A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) feladataira és működésére a fővárosi 
és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos 
kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

A szakmai munkával kapcsolatos jelentősebb elvi és gyakorlati kérdések megtárgyalása, szakmai 
koncepció kialakítása, valamint a Főosztály működésével összefüggő egyéb kérdések megvitatása, 
szakmai döntések előkészítése és ismertetése, beszámoltatás, tájékoztatás, koordináció, továbbá az 
értékelés érdekében a főosztályvezető értekezletet tart.  

 

A Főosztály munkatársai kötelesek részt venni minden olyan értekezleten, megbeszélésen, amelyet a 
főosztályvezető, illetve a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a főosztályvezető-

helyettes, valamint az osztályvezető szervez és tart, és amely a Főosztály, illetve az Osztály egészét 
érinti, az alábbiak szerint: 
 

a) Vezetői értekezlet: 
vezetője: főosztályvezető, főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a 
főosztályvezető-helyettes. 

résztvevői: főosztályvezető-helyettes, osztályvezető. 
feladata: a kormánymegbízotti és a szakmai irányító szerv vezetője által tartott értekezleten 
meghatározott feladatok, elhangzott tájékoztatások, döntések, értékelések ismertetése, a Főosztály 
szakmai és igazgatási tevékenységének koordinálása, a szakmai feladatok értékelése, a Főosztály egyes 
egységeinek beszámoltatása, munkaszervezés, ellenőrzés. 
időpontja: a főosztályvezető döntése szerint heti gyakorisággal, de legalább havonta egy alkalommal. 
 

b) Szervezeti egység munkaértekezlete: 
vezetője: főosztályvezető-helyettes, osztályvezető. 
résztvevői: az Osztály munkatársai. 
feladata: vezetői értekezleten meghatározott feladatok, elhangzott tájékoztatások, döntések, értékelések 
ismertetése, a végrehajtás megszervezése, a saját hatáskörben hozott döntések, feladatok, utasítások 
ismertetése. 
időpontja: a főosztályvezető-helyettes, osztályvezető döntése szerinti gyakorisággal, de legalább 
negyedévente egy alkalommal. 
 

c) A Főosztály valamennyi munkatársának értekezlete: 
vezetője: főosztályvezető. 
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résztvevői: a Főosztály munkatársai. 
feladata: a Főosztály egészét érintő előterjesztések megvitatása, a kormánymegbízotti, vezetői 
értekezleten elhangzott döntések ismertetése, tájékoztatás. 
időpontja: a főosztályvezető döntése szerinti gyakorisággal, de legalább havonta egy alkalommal. 
 

Az értekezletekről az értekezletet vezető által kijelölt állami tisztviselő öt munkanapon belül emlékeztetőt 
készít. Az értekezletet vezető az emlékeztetőt jóváhagyja.  
 

A munkaidő – az alább részletezett eltérésekkel - hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 
14.00 óráig tart, a munkaközi szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc 
időtartamban, azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

A Főosztály Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztályán dolgozó pártfogó felügyelők a jelenléti ív 
vezetésének kötelezettsége mellett, heti munkaterv formájában - a 40 órás munkahétre figyelemmel - 

rugalmas munkaidő-beosztással, közvetlen osztályvezető jóváhagyás mellett is elláthatják feladataikat.  
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető, illetve a főosztályvezető távolléte, vagy tartós 
akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles 
a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját 
feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot 
ledolgozni.  

 

A szabadság engedélyezése a Főosztálynál foglalkoztatottak tekintetében a főosztályvezető, illetve a 
főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes feladata, mely 

az erre rendszeresített szabadság engedélyező nyomtatványon történik. 
 

A főosztályvezető, illetve a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a 
főosztályvezető-helyettes egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 

munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával 
megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a főosztályvezető jelöli ki. 
 

3. A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály feladat- és hatásköre 

 

3.1. A főosztályvezető feladat- és hatásköre 

a) Felelősséggel tartozik az ügyintézés szakszerűségéért, az ügyintézési határidők betartásáért, a 
szakmai követelmények és az ellenőrzési nyomvonalak érvényesüléséért. 
b) Ellenőrzi és szignálja a Főosztály által készített és a kormánymegbízott, a főigazgató és az igazgató 
kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyiratokat. 
c) Részt vesz a szakmai irányítást ellátó szervek értekezletein, illetőleg a szakmai irányítást ellátó szervek 
által elrendelt esetekben előkészíti a jelentéseket, beszámolókat a kormánymegbízotthoz, a 
főigazgatóhoz és az igazgatóhoz kiadmányozásra.  
d) A kormánymegbízott által meghatározott rendben tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére a 
Főosztály tevékenységéről. 
e) Közreműködik a Kormányhivatal éves munkatervének, valamint ellenőrzési tervének előkészítésében 
és határidőben történő végrehajtásában. 
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f) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések 
megtételét, gondoskodik a havi ellátmány határidőre történő elszámolásáról, valamint ellátja a készlet-
beszerzésekkel kapcsolatos pénzkezelési feladatokat, biztosítja a források és eszközök célszerű, 
takarékos és hatékony felhasználását. 
g) Részt vesz a kormánymegbízotti értekezleteken. 
h) Tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kollégiumnak. 
i) Közreműködik a Főosztály képzési, továbbképzési feladatainak megszervezésében, végrehajtásában. 
j) Kapcsolatot tart a megyében a társszervekkel, a szakmai irányítóval. 
 

3.2. A főosztályvezető-helyettes feladat- és hatásköre  
a) A főosztályvezetőt távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén jelen ügyrendben meghatározottak 
szerint helyettesíti, illetve eljár jogkörében. 
b) Munkaköri leírásában meghatározottak szerint ellátja a Szociális és Gyámügyi Osztály szakmai 
tevékenységének irányítását. 
c) Szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 
d) Összehangolja a Szociális és Gyámügyi Osztályt érintő feladatok ellátását. 
e) Felelősséggel tartozik az ügyintézés szakszerűségéért, az ügyintézési határidők betartásáért, a 
szakmai követelmények és az ellenőrzési nyomvonalak érvényesüléséért. 
f) Felelős az Osztály munkatársai által készített tervezetek jogszerűségéért. 
g) Kézjegyével ellátja az Osztály által készített, és a kormánymegbízott, a főigazgató, igazgató és a 
főosztályvezető által kiadmányozandó iratokat. 
h) Az SZMSZ-ben, a Kiadmányozási Szabályzatban, jelen ügyrendben, más belső szabályzatban és a 
munkaköri leírásban átruházott módon az Osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben gyakorolja a 
kiadmányozási jogot. 
i) Közreműködik a Szociális és Gyámügyi Osztály állami tisztviselői, állami ügykezelői tekintetében a 
teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátásában, a munkaköri leírások előkészítésében. 
j) Javaslatot tesz a szakmai vezetése alatt álló szervezeti egység éves munkatervi feladataira. 
 

3.3. Az osztályvezető feladat- és hatásköre  
3.3.1. A Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály osztályvezetőjének feladat- és hatásköre:  
a) Munkaköri leírásában meghatározottak szerint ellátja a Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály 
szakmai tevékenységének irányítását. 
b) Összehangolja a Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztályt érintő feladatok ellátását. 
c) Felelős az Osztály munkatársai által készített tervezetek jogszerűségéért. 
d) Kézjegyével ellátja az Osztály által készített, és a kormánymegbízott, a főigazgató, igazgató és a 
főosztályvezető által kiadmányozandó iratokat. 
e) Közreműködik az Igazságügyi Osztály állami tisztviselői, állami ügykezelői tekintetében a 
teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátásában, a munkaköri leírások előkészítésében. 
f) Javaslatot tesz a szakmai vezetése alatt álló szervezeti egység éves munkatervi feladataira. 
g) A főosztályvezetőt a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes egyidejű távolléte, vagy tartós 
akadályoztatása esetén helyettesíti. 
h) A főosztályvezető-helyettest a főosztályvezető-helyettes és a főosztályvezető egyidejű távolléte, vagy 
tartós akadályoztatása esetén helyettesíti. 
 

3.4. A Szociális és Gyámügyi Osztály feladat- és hatásköre 

3.4.1. Általános feladatok 
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a) Gondoskodik a Szociális és Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a szakmai irányítás 
feladatainak ellátásáról. 
b) Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a jegyzőkre, a járási hivatalokra, a szociális, 
gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények fenntartóira vonatkozóan, segíti továbbá 
azok alkalmazását. 
c) A szakmai irányításért felelős minisztérium megkeresésére elemzi, értékeli a szociális és 
gyermekvédelmi igazgatás helyzetét, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, jogszabály-

módosításokat. 
d) Az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig a szakmai irányító szerv által kiadott országos hatósági 
ellenőrzési terv alapján elkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 7. §. (2) bekezdése szerinti hatósági 
ellenőrzési tervét. Az ellenőrzési tervet megküldi a miniszternek és a jogszabályokban megjelölt 
szerveknek, hatóságoknak. 
f) Szervezi és koordinálja a munkatervben szereplő feladatok ellátását. 
g) Gondoskodik a feladatkörébe tartozó kötelező statisztikai adatszolgáltatások határidőben történő 
elkészítéséről, továbbá a feladatkörébe tartozó egyéb adatgyűjtésekről, adatszolgáltatásokról. 
h) Elkészíti a Szociális és Gyámügyi Osztály feladatkörét érintően a beszámolókat, összefoglaló 
jelentéseket, szakmai segédleteket. 
i) Ellátja a feladatkörével összefüggő közérdekű bejelentések, egyedi panaszok kivizsgálását és intézését. 
 

3.4.2. Koordinációs feladatok 

a) Tájékoztatót készít az ellenőrzési tervről, valamint az ellenőrzések és vizsgálatok tapasztalatairól. 
b) Közreműködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében. 
c) Véleményezi a helyi önkormányzatnak az önkormányzati ellátórendszer átalakítására vonatkozó 
javaslatait, és szükség esetén kezdeményezi a javaslatok megváltoztatását. 
d) Elősegíti és koordinálja a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását a 
veszélyeztetett, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint a büntetőeljárás alá 
vont gyermekek számára. 
e) Minden év június 30. napjáig az előző évre vonatkozóan jelentésben elemzi az illetékességi területén a 
gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, és értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet. 
f) Egyeztető értekezletet tart a jelentés ismertetése és a bűnmegelőzés érdekében elvégzendő feladatok 
megvitatása céljából. 
g) Szakmai támogatást nyújt a család- és gyermekjóléti központok járási jelzőrendszeri tanácsadóinak, 
ennek keretében évente egyszer összehívja őket a megye gyermekvédelmi jelzőrendszerének működése 
közös értékelése céljából. 
h) Szervezi a hivatásos gondnoki, illetve hivatásos támogatói feladatot ellátó személyek képzését, illetve a 

hivatásos gondnokok évenkénti továbbképzését. 
i) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 
meghatározott önkormányzati ellátási kötelezettségek teljesítését. Amennyiben az önkormányzat ellátási 
kötelezettségéből adódó feladatainak, különösen fenntartói, illetve a szolgáltatástervezési koncepció 
elkészítésére vonatkozó feladatának nem tesz eleget, megfelelő határidő kitűzésével felszólítja az 
önkormányzatot a feladat teljesítésére. 
j) i) Részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez. 
k) j) Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező központi 
és területi államigazgatási szervekkel, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes 
főosztályával. 
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3.4.3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok 

a) Elsőfokon dönt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, 
intézmények, hálózatok hatósági szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről, módosításáról, 
törléséről és ellenőrzéséről a hatáskörébe utalt ügyekben.  
b) Dönt a szociális szolgáltatók, intézmények hatósági szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről, 
módosításáról, törléséről és ellenőrzéséről a hatáskörébe utalt ügyekben, dönt továbbá a tartós 
bentlakásos szociális intézmény fenntartója kérelmére a külön jogszabály szerint nyilvántartott térítésidíj-
hátralék erejéig a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezéséről. 
c) Ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzat jegyzőjének és a járási hivatalnak a 
szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését. 
d) Másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének, a járási hivatalnak a 
gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint az ügyészség és a bíróság kivételével a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti beutaló szerv 
által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében. 
e) Másodfokon eljár a jegyző és a járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális hatósági ügyekben, 
figyelemmel a külön jogszabályban meghatározott hatásköreire. 
f) A gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén javaslatot tesz fegyelmi felelősségre 
vonás alkalmazására, illetve büntetőeljárást kezdeményez a gyermek sérelmére elkövetett 
bűncselekmény gyanúja esetén. 
g) Ellenőrzési jogkörében legalább négy évenként ellenőrzi:  

ga) a gyámhatóságok gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét. 
h) Elkészíti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel, szolgáltatásokkal, illetve a gyámhatósági 
tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentést. 
i) Az Szt.-ben meghatározott feltételek hiányában, vagy az Szt. megsértésével nyújtott szociális ellátás 
megszüntetése esetén az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezi a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátás intézményi térítési díja teljes összegének a megfizetésére. 
j) Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adatokról. 

 

3.5. A Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

3.5.1. Feladatai ellátása során különösen 

a) Illetékességi területén együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a büntetés-végrehajtási 
intézetekkel, a rendőrséggel, a gyámhatóságokkal és más hatóságokkal, továbbá az önkormányzatokkal, 
a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, az oktatási intézményekkel, a munkáltatókkal, a 
társadalmi és egyéb szervezetekkel és az állampolgárokkal. 
b) Külön forrás és kapacitás hiányában a feladatmegvalósítás érdekében együttműködik az állami és 
önkormányzati szervekkel, a társadalmi és egyéb szervezetekkel.  
c) Részt vesz a szakterületet érintő feladatok megvalósítása érdekében a hazai pályázatok 
előkészítésében és megvalósításában.  
 

3.5.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

a) Az ügyész, a bíróság elrendelésére pártfogó felügyelői véleményt készít a felnőtt korú és fiatalkorú 
elkövetőkről, továbbá a nyomozóhatóság, bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási intézet, valamint a 
gyámhivatal megkeresésére környezettanulmányt készít. 
b) Szervezi és ellenőrzi a közérdekű munka büntetés végrehajtását. 
c) Végrehajtja az elkövetők pártfogó felügyeletét: ellenőrzi és segíti a jogszabályokban meghatározott, 
bírósági ítéletben elrendelt, vagy megállapított, illetve az ügyészség által előírt magatartási szabályok 
megtartását és a kötelezettségek teljesítését.  
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d) A Kormányhivatal erre alkalmas helyiségében (közösségi foglalkoztató) biztosítja a terheltek számára a 
csoportos foglalkozáson való részvétel lehetőségét, utógondozás keretében (az intézetekkel 
együttműködve) csoportos foglalkozást szervez a büntetés-végrehajtási intézetekben. 
e) A jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása, a büntetőpolitikai célkitűzések végrehajtása 
érdekében gondoskodik az irodai típusú és a területi munkavégzés egyensúlyáról, különösen a 
környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények elkészítése, a helyszíni ellenőrzések 
lefolytatása területén.  
f) Az ügyész közvetítői eljárásra utaló határozata, illetve a bíróságnak a büntetőeljárást – a közvetítői 
eljárás lefolytatása érdekében hozott – felfüggesztő végzése alapján kitűzi a közvetítői megbeszélés 
időpontját és lefolytatja a közvetítői eljárást, okiratot állít ki a sértett és a terhelt közötti megállapodásról, 
az ügyvéd közvetítők mediációs eljárásának befejezéséről teljesítésigazolást állít ki, amelyet a szakmai 
irányítónak továbbít. 
g) Ellenőrzi a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás teljesítését, az eljárás befejezését követően a 
közvetítői eljárásról jelentést készít, amelyet megküld az illetékes ügyésznek, illetve a bíróságnak. 
h) Részt vesz a szakmai irányító által különböző (országos, regionális és helyi) szinteken működtetett 
mediációs mentori rendszerben. 
i) Részt vesz a szakmai irányító által különböző (országos, regionális és helyi) szinteken működtetett 
mediációs mentori rendszerben. 
j) Elbírálja az áldozatsegítés ügykörben keletkezett a visszatérítendő tartozás elengedésével vagy 
mérséklésével összefüggő méltányossági kérelmeket. 
k) Elbírálja a jogi segítségnyújtás ügykörben keletkezett a visszatérítendő tartozás elengedésével vagy 
mérséklésével összefüggő méltányossági kérelmeket. 
l) Elbírálja a járási hivatalok, mint elsőfokú hatóságok által áldozatsegítés tárgyában hozott határozatok 
ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket 
m) Elsőfokú hatóságként elbírálja az állami kárenyhítés iránt előterjesztett kérelmeket. 
 

3.5.3. Egyéb feladatai tekintetében 

a) Közösségi foglalkoztatókat, továbbá - a székhelyétől eltérő településeken - kihelyezett ügyfélszolgálati 
irodákat működtethet.  
b) Közreműködik a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiai céljaiból eredő feladatok ellátásában. 
c) Közreműködik a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak 
végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásában. 
d) Vezeti a pártfogó felügyelői tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokat, a pártfogó felügyelői 
tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat, szakmai anyagokat készít elő a szakmai irányító 
szervezeti egységei részére. 
e) Végrehajtja a szakmai irányító egyedi utasításait, kérésre jelentést, illetve beszámolót készít a szakmai 
irányító részére. 
f) Részt vesz a szakmai irányító által szervezett képzéseken, továbbképzéseken. 
g) A szakmai irányító ellenőrzéseinek lebonyolításában közreműködik. 
 

3.5.4. Az európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében 

a) Együttműködik a szakmai irányítóval a pártfogó felügyelői tevékenység nemzetközi szervezeteivel való 
kapcsolat fejlesztésében. 
b) Közreműködik a pártfogó felügyelői tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok 
előkészítésében, támogatja ezek szakmai megvalósítását. 
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4. A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek feladat- és 
hatásköre 

 

4.1. A Főosztály szakügyintéző munkakörű állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre: 
a) A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre 
előkészíti, és azt a kiadmányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti. 
b) Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, az SZMSZ-ben és az ehhez 
kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, utasításokban, az Ügyrendben, valamint a munkaköri 
leírásában foglaltak szerint végzi.  
c) Folyamatosan figyelemmel kíséri, és készség szintjén elsajátítja a Főosztály feladat- és hatáskörére 
vonatkozó jogszabályokat, illetve azok változásait. 
d) Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági és egyéb nyilvántartásokat, és abból statisztikai célból 
adatszolgáltatási feladatot lát el. 
e) Feladatkörébe tartozó ügyekben elemző és értékelő, valamint véleményező tevékenységet lát el. 
f) Megállapításait, javaslatát az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi, és elkészíti a kiadmány 
tervezetét. 
g) Az ügy intézésére kijelölt állami tisztviselő köteles a vezető utasítása alapján eljárni, figyelembe véve a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) e tárgykörben 
szabályozott rendelkezéseit. 
h) A pártfogó felügyelő a feladatait az osztályvezető által jóváhagyott heti munkaterv alapján végzi. 
 

4.2. A Főosztály igazgatási szakügyintéző munkakörű állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre: 
a) A vezető jóváhagyásával önállóan intézi a működéshez szükséges beszerzésekkel, az eszközök 
karbantartásával, javításával, hivatali gépjárművek használatával kapcsolatos feladatokat. 
b) Vezeti a szabadság-nyilvántartást, melyről havi jelentést készít. Figyelemmel kíséri a jelenléti ív 
vezetését, annak a szabadság-nyilvántartással kapcsolatos egyezőségét. 
c) A vezető által szignált ügyiratokból a vezetőre és az igazgatási szakügyintézőre szignáltakat beiktatja. 
d) Ügyintézés után gondoskodik a szerelt akták irattárba helyezéséről. 
e) Elvégzi a Főosztály gépelési, szövegszerkesztési munkáit, valamint az egyéb statisztikával kapcsolatos 
feladatokat. Kezeli a fénymásolókat, faxot. 
f) Kezeli a Főosztály elektronikus levelezőrendszerét. 
4.3. A Főosztály ügykezelőinek feladat- és hatásköre: 
a) Az iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően átveszi a Főosztály címére érkezett postai 
küldeményeket, valamint az elektronikus küldeményeket, rendezi a nem névre szóló ajánlott és egyéb 
leveleket, a visszaérkező tértivevényeket átadja az ügy intézőjének. A rendezett, beérkezett 
küldeményeket nyilvántartásba veszi, és iktatás előtti szignálásra átadja a vezetőnek.  
b) Gondoskodik a Főosztályhoz érkező valamennyi ügyirat érkeztetéséről és szignálásra történő 
továbbításáról. 
c) A vezető által szignált ügyiratokat beiktatja. 
d) Elkészíti a kimenő ügyiratokat és küldeményeket postázásra, átadja a Magyar Posta Zrt. 
munkatársának, illetve a Kormányhivatal egyéb szervei részére címzett küldeményeket a kézbesítőnek. 
e) Ügyintézés után gondoskodik a szerelt akták irattárba helyezéséről. 
f) Elvégzi a Főosztály gépelési, szövegszerkesztési munkáit, valamint az egyéb statisztikával kapcsolatos 
feladatokat. Kezeli a fénymásolókat, a telefaxot, illetve a hivatal központi telefonszámának hívásait. 
g) A kormányzati ügykezelő feladatait az SZMSZ-ben, az ehhez kapcsolódó egyéb belső 
szabályzatokban, utasításokban, az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint végzi. 
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5. A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, 
munkavállalóinak helyettesítési rendje 

 

A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály ügyintézőjét, ügykezelőjét, munkavállalóját a közvetlen 
felettese/osztályvezetője által kijelölt ügyintéző, ügykezelő, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés 
rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

6.  A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály ügyfélfogadási rendje 

 

6.1. Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály Felnőtt korú Bűnelkövetőkkel foglalkozó pártfogó 
felügyelői: 
 

a. Központi iroda 

 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: 
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 40-44. hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.30 óráig, 

pénteken 8.00 órától 14.00 óráig 

 

b. Területi irodák 

 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: Megjegyzés: 
3561 Felsőzsolca, Kassai u. 30. Hétfő 9:00-15:00 Szívességi jogcímen használt 

helyiség 

3700 Kazincbarcika, Patak u. 

13. 

Hétfő, Szerda, Csütörtök 

8:00-16:00 

Bérelt helyiség 

3600 Ózd, Bajcsy-Zs. u. 1. Csütörtök 8:00-16:00 

Páratlan hét hétfő 8:00-16:00 

Járási hivatal épülete 

3950 Sárospatak, Kossuth u. 
44. 

Hétfő, páratlan heteken, 
8:00-14:00 

Járási hivatal épülete 

3900 Szerencs, Kassai u. 23. Hétfő 8:00-15:00 Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3860 Encs, Petőfi u. 75/A. Csütörtök páros hét 
8:00-16:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3780 Edelény, István kir. út 52. Hétfő 8:00-16:00 Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3400 Mezőkövesd, Egri u. 2. Hétfő 8:00-16:00 Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3792 Sajóbábony Minden hónap utolsó hét 
Csütörtök 9:00-12:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth 
tér 5. 

Hétfő páros heteken, 
8:00 -15:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3715 Gesztely, Petőfi u. 44. Szerda 1. hét, 9:00 -15:00 Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3974 Ricse, Ady u. 5. Csütörtök 1. hét, 9:00-12:00 Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. 2. hét hétfő 9:00 -12:00 Szívességi jogcímen használt 
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 helyiség 

3432 Emőd Hunyadi u. 27-29. Szerda: 10:00 -14:00, páratlan 
heteken 

9:00-13:00, páros heteken 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3770 Sajószentpéter, Kossuth 
u. 40. 

2., 3., 4. hét csütörtök 8:00-

15:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3763 Bódvaszilas, Kossuth u. 
21. 

1. hét csütörtök 8:00 - 12:00 Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 
104. 

Csütörtök; páros héten 9:00 -
15:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3580 Tiszaújváros, Szederkényi 
u. 8. 

Minden hónap páros hét szerda 
8:00-16:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3800 Szikszó Kassai u. 31. minden hónap páratlan hét 
szerda 8:00-16:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

 

6.2. Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály Fiatalkorú Bűnelkövetőkkel foglalkozó pártfogó felügyelői: 
 

a. Központi épület 
 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: 
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 40-44. hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.30 óráig, 

pénteken 8.00 órától 14.00 óráig 

 

b. Területi irodák 

 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: Megjegyzés: 
3561 Felsőzsolca, Kassai u. 30. Hétfő 9:00-15:00 Szívességi jogcímen használt 

helyiség 

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 104. Csütörtök; páros héten 9:00 
-15:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3700 Kazincbarcika, Patak u. 13. Szerda, 8:00-16:00 Bérelt helyiség 

3600 Ózd, Bajcsy-Zs. u. 1. 
Hétfő, Szerda, 

8:00-16:00 

Járási hivatal épülete 

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Csütörtök 

8:00-16:00 

Járási hivatal épülete 

3900 Szerencs, Kassai u. 23. Hétfő 

8:00-15:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3860 Encs, Petőfi u. 75/A. Hétfő 

8:00-16:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3780 Edelény, István király u. 52. Csütörtök; páratlan héten 

8:00-16:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Szerda 

8:00-16:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3752 Szendrő, Hősök tere 1. Csütörtök, páros héten 

8.00-12:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 



 

99 
 

 

3715 Gesztely, Petőfi u. 44. Hétfő és minden hónap 
utolsó hét szerda 

1. hétfő, 8:00-16:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 
8. 

Szerda 

8:00-16:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3800 Szikszó, Rákóczi u. 60. Szerda 

8:00-16:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3450 Mezőcsát Hősök tere 24. Csütörtök, páros héten 

8:00-16:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3974 Ricse, Ady u. 5. Csütörtök 

1. csütörtök 11:00-15:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3763 Bódvaszilas, Kossuth u. 21. Minden hónap első hét 
szerda 8:00 – 12:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

3432 Emőd Hunyadi u. 27-29. Szerda: páratlan heteken 
10:00 – 14:00 

Szívességi jogcímen használt 
helyiség 

 

6.3. Szociális és Gyámügyi Osztály:  
 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: 
3525 Miskolc, Dóczy J. út 6. Hétfő: 8.00-16.30 óráig 

Kedd: 8.00-16.30 óráig 

Szerda: 8.00-16.30 óráig 

Csütörtök: 8.00-16.30 óráig 

Péntek 8.00-14.00 óráig 
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 II.10. melléklet  
 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályának ügyrendje 

 

1. A Foglalkoztatási Főosztály szervezete, személyi állománya 

 

A szervezeti egység hivatalos neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztály  
 

A szervezeti egység székhelye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. 
 

A Foglalkoztatási Főosztály elérhetőségei: 
Levélcím: 3550 Miskolc, Pf.: 56. 

Telefon: 06-46/513-200 

Telefax: 06-46/513-214 

Internet: http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu 

E-mail cím: foglalkoztatas@borsod.gov.hu 

 borsodkh-mk@lab.hu 

 

A Foglalkoztatási Főosztály illetékességi területe:  

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Foglalkoztatási Főosztály illetékessége 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére terjed ki. 

 

A Foglalkoztatási Főosztály székhelyétől eltérő munkavégzési helyek címe és illetékességi területe, 
valamint a székhelytől eltérő munkavégzési helyen ellátott feladat- és hatáskörök: 
 

Szervezeti egység 
megnevezése 

Székhelytől eltérő 
munkavégzés címe 

Illetékességi terület Feladat- és hatáskör 

Munkaerőpiaci Osztály 
3526 Miskolc, Zombori 

u. 2. 
Miskolci járás 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 3860 Encs, Szeles u. 1. Encsi járás 
a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3700 Kazincbarcika, 

Tóth Á. u. 2. Kazincbarcikai járás 
a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3580 Tiszaújváros, 
Szederkényi u. 8. Tiszaújvárosi járás 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3400 Mezőkövesd, 

Mátyás Király út 223. Mezőkövesdi járás 
a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3600 Ózd, Vasvár u. 

125. 
Ózdi járás 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3950 Sárospatak, 

Rákóczi u. 78. Sárospataki járás 
a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3980 Sátoraljaújhely, 

Hajnal u. 24. 
Sátoraljaújhelyi járás 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3900 Szerencs, Kassa 

u. 23. 
Szerencsi járás 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu/
mailto:borsodkh-mk@lab.hu
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Munkaerőpiaci Osztály 
3780 Edelény, István 

Király u. 51. Edelényi járás 
a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3800 Szikszó, Táncsics 

u. 2-4. 
Szikszói járás 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. 

u. 16. 
Tokaji járás 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3630 Putnok, Rákóczi u. 

2. 
Putnoki járás 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3895 Gönc, Kossuth u. 

47. 
Gönci járás 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3450 Mezőcsát, Hősök 

tere 24. 
Mezőcsáti járás 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerőpiaci Osztály 
3973 Cigánd, Fő utca 

87. 
Cigándi járás 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

 

A Főosztály élén a főosztályvezető áll. A főosztályvezetőt feladatai ellátásában főosztályvezető-helyettes 

segíti. A Főosztályon belül három szervezeti egység működik. 
1. Közfoglalkoztatási Osztály 

2. Munkaerőpiaci Osztály 

3. Alapkezelő Osztály 

 

A Foglalkoztatási Főosztály vezetője látja el a Foglalkoztatási Főosztály vezetését. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a 
Foglalkoztatási Főosztály létszámadatai a következők: 
 

Foglalkoztatási Főosztály 70 

Főosztályvezető 1 

Közfoglalkoztatási Osztály 29 

Munkaerőpiaci Osztály 11 

Alapkezelő Osztály 29 

Uniós projektek keretében foglalkoztatott 
összlétszám 

246 

Munkaerőpiaci Osztály, GINOP 5.1.1. program  56 

Munkaerőpiaci Osztály, GINOP 5.2.1. program 74 

Munkaerőpiaci Osztály, GINOP 6.1.1. program 50 

Munkaerőpiaci Osztály, TOP 5.1.1. program 20 

Munkaerőpiaci Osztály, TOP 6.8.2. program 15 

Munkaerőpiaci Osztály, TOP 5.1.2. program 27 

Közfoglalkoztatási Osztály, GINOP 5.3.10 program 2 

Alapkezelő Osztály, GINOP 5.3.10 program 2 

 

2. A Foglalkoztatási Főosztály működése 

 

A Foglalkoztatási Főosztály feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az állami 
foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági 
és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás  
(a továbbiakban: SZMSZ) és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos 
kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
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Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
Foglalkoztatási Főosztály vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a Közfoglalkoztatási, 
Munkaerőpiaci, Alapkezelő Osztály vezetője, a Foglalkoztatási Főosztályon működtetett Uniós 
programok projekt vezetője és a Foglalkoztatási Főosztály vezetője által kijelölt munkacsoportokat 
vezető állami tisztviselők. 
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14. 00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 

amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

A Foglalkoztatási Főosztály azon állami tisztviselőinek a munkarendje, akiknek munkavégzési helye a 
járási hivatalok foglalkoztatási osztálya, az adott járási hivatal foglalkoztatási osztályának 
munkarendjéhez igazodik. 
 

A Foglalkoztatási Főosztály ügyfélfogadási rendje: 

Az Ügyfélfogadás helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. 
Hétfőtől – csütörtökig:        800

 órától -12
00

 óráig és 1300
 órától – 16

30
 óráig 

Pénteken:        8
00

 órától -12
00

 óráig tart. 
 

A szervezeti egység minden állami tisztviselője köteles a jelenléti ívet naponta a munkavégzés 
megkezdésekor, illetve befejezésekor vezetni. Az engedélyezett távollétet, annak lecsúsztatását a 
titkársági távozási füzetben is fel kell tüntetni.  
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető/k távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén 
a kijelölt ügyintéző engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt 
a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A 
munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A Foglalkoztatási Főosztály létszámába tartozó foglalkoztatottak tekintetében a szabadság engedélyt 
munkahelyi vezetőként az osztályvezetők, engedélyezőként a főosztályvezető írja alá. Ettől eltérően a 
járási hivatalok állami foglalkoztatási szervi feladatokat ellátó osztályainak vezetői (a Miskolci Járási 
Hivatal vonatkozásában a főosztályvezetője) – a Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztálya 
vezetőjének előzetes jóváhagyásával – engedélyezik a szabadságok igénybevételét azon, a 
Foglalkoztatási Főosztály létszámába tartozó Európai Uniós projektekben foglalkoztatott állami 
tisztviselők vonatkozásában, akiknek munkavégzési helye az irányításuk alatt lévő (fő)osztályon van. A 
szabadságot lehetőség szerint a szabadságolási terv alapján kell kiadni. A szabadságolási tervtől csak 
indokolt esetben, például a Kormányhivatal működésében bekövetkező okból, vagy az állami tisztviselő 
kérése alapján lehet eltérni. 
 

Az éves szabadságolási terv elkészítéséről a szabadság engedélyezésével megbízott vezető a Jogi és 
Koordinációs Főosztály által megküldött szabadság értesítések kitöltését követően, lehetőség szerint 
minden év február végéig gondoskodik. A szabadságolási tervet a nyári időszakot, illetve december 
hónapot megelőzően felül kell vizsgálni, és véglegesíteni kell. 
 

A munkaköri leírás szerint egymást helyettesítő munkatársak egyidejűleg szabadságigényt nem 
terjeszthetnek elő, illetve szabadságigényüket előzetesen kötelesek egyeztetni egymással, amennyiben 
szabadságuk párhuzamosan történő kivétele a szervezeti egység feladatainak ellátását veszélyeztetné. 
 

A Foglalkoztatási Főosztály vezetője az egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat 

hozhat létre. A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon 
szerveződik. A munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a Foglalkoztatási Főosztály 
vezetője jelöli ki. 
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3. A Foglalkoztatási Főosztály feladat- és hatásköre 

 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal járási hivatalok foglalkoztatási 
osztályának szakmai irányítása keretében:  
a) szakmailag irányítja, koordinálja és ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási 

hivatalok szakmai tevékenységét,  
b) szakmailag működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, irányítja, koordinálja és ellátja az ezzel 

kapcsolatos, hatáskörébe utalt pénzügyi feladatokat, 
c) gondoskodik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivataloknál a támogatási 

rendszer szakmai működtetéséről, irányítja, koordinálja és ellátja az ezzel kapcsolatos, hatáskörébe 
utalt pénzügyi feladatokat, 

d) szabályozási dokumentumok, szakmai iránymutatások, szakmai ajánlások készítésével segíti a 
hatósági és szolgáltató tevékenységet, az egységes jogalkalmazást,  

e) meghatározza az uniós finanszírozású (TÁMOP, GINOP és TOP) projektek megvalósítása keretében 
bevonandó létszámoknak az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok közötti 
leosztását, biztosítja a megvalósításhoz szükséges forrást, irányítja és koordinálja az állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivataloknak a projekt megvalósításával kapcsolatos 
szakmai tevékenységét, 

f) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos pénzügyi 
és szakmai, illetőleg keretgazdálkodási feladatokat,  

g) dönt az NFA foglalkoztatási alaprésze és a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált 
kerete felhasználásáról, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok közötti 
felosztásáról, illetve az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok egyedi forrás 
igénylése alapján a hatósági döntéshozatalt megelőzően dönt a támogatási igény pénzügyi 
fedezetéről,  

h) szakmailag irányítja és koordinálja a pénzeszközök visszakövetelésével és behajtásával kapcsolatos, 
az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivataloknál ellátandó feladatokat,  

i) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,  
j) koordinálja és segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok 

adatszolgáltatási tevékenységét,  
k) ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok által nyújtott ellátásokkal és 

foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos munkaerő-piaci ellenőrzési feladatokat, 
l) irányítja és koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok hatáskörébe 

tartozó közfoglalkoztatási feladatok ellátását, koordinálja a közfoglalkoztatási munkavégzés 
közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzését, valamint az állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok közreműködését a közfoglalkoztatási 
támogatások ellenőrzésében, 

m) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos pénzügyi feladatokat, 
n) a munkaerő-piaci szolgáltatási rendszer működtetése keretében szakmailag irányítja és koordinálja az 

állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok szolgáltatási tevékenységét. 
 

3.1. A főosztályvezető szakmai tevékenységhez kapcsolódó feladat- és hatásköre 

1. Biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) decentralizált pénzügyi keretével való felelős 
gazdálkodást. 

2. Irányítja az NGM és BM szakmai iránymutatásai alapján a Foglalkoztatási Főosztály célkitűzéseinek, 
alapvető feladatainak meghatározását, a végrehajtás megszervezését és a feladatok koordinálását. 

3. Figyelemmel kíséri a NFA közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált kerete járási 
hivatalok foglalkoztatási osztályokon történő felhasználását, szükség esetén javaslatot tesz a keretek 
átcsoportosítására. 

4. Figyelemmel kíséri az NFA decentralizált FA része járási hivatalok foglalkoztatási osztályára leosztott 
kereteinek ütemezett felhasználását, szükség esetén javaslatot tesz a keretek átcsoportosítására. 

5. Irányítja az uniós projektek szakmai és pénzügyi megvalósítását, a pénzügyi keretek felhasználását. 
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6. Javaslatot tesz törvényességi ellenőrzés keretében a járási hivatalok, mint állami foglalkoztatási 
szervek által nyújtott ellátások, támogatások és szolgáltatások szabályszerűségi és hatékonysági 
ellenőrzésére. 

7. Gondoskodik az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalt érintő ellenőrzések 
összehangolásáról. 

8. Javaslatot tesz az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal önálló hatósági jogkörét nem 
érintő egyedi utasításadásra, szakmai feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására. 

9. Indítványozza az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalt szakmai jelentéstételre, vagy 
beszámolóra kötelezését. 

10. Gondoskodik a Kormányhivatal, mint állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó belső 
szabályzatok elkészítéséről. 

 

3.2. A főosztályvezető-helyettes szakmai tevékenységhez kapcsolódó feladat- és hatásköre 

1. A Főosztályvezetővel egyeztetett munkamegosztás alapján felügyeli és ellenőrzi a Munkaerőpiaci 
Osztály és Alapkezelő Osztály munkáját. Felelőssége kiterjed a Közfoglalkoztatási Osztály 
munkájának szakmai irányítására, ellenőrzésére. 

2. Közvetlenül részt vesz az NGM és BM szakmai iránymutatásai alapján a Foglakoztatási Főosztály 
célkitűzéseinek, alapvető feladatainak kialakításában, a végrehajtás megszervezésében, a feladatok 
koordinálásában. 

3. Véleményezi a hatáskörébe utalt feladatokkal összefüggő jogszabályok, módszertani útmutatók és 
kormánymegbízotti utasítások tervezetét, illetve azok előkészítésében közreműködik. 

4. A Kormányhivatal, mint állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó ügyekben közreműködik a 
szervezet belső szabályzatainak elkészítésében. 

5. A hatáskörébe tartozó ügyekben közreműködik a szakmai irányító szervek számára készítendő 
előterjesztések elkészítésében, a beérkezett előterjesztések véleményezésében. 

6. Ellátja az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal hatáskörébe tartozó aktív eszközök 
szakmai koordinációját, a jogszabályok és eljárási rendek multiplikálását.  

7. A Főosztályvezetővel egyeztetett munkamegosztás alapján közreműködik az uniós projektek szakmai 

és pénzügyi megvalósításában, a pénzügyi keretek felhasználásában. 
 

3.3. A Közfoglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

 

3.3.1. A Közfoglalkoztatási Osztály vezetőjének szakmai tevékenységhez kapcsolódó feladat- és  
hatásköre 

1. Gondoskodik a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált kerete és a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésze megyei és járási keretének felhasználásáról. 

2. Irányítja és koordinálja az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok által működtetett 
közfoglalkoztatási programok tervezését és megvalósítását 

3. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kötelezettségvállalásról szóló szabályzatában meghatározottak 
szerint kötelezettséget vállal. 

4. Felügyeli az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok közfoglalkoztatással 
kapcsolatos munkáját, felelőssége kiterjed a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai munka 
ellenőrzésére. 

5. Irányítja a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási feladatok ellátását, biztosítja a közfoglalkoztatási 
programoknak jogszabályok és eljárási rendek szerinti működtetését. 

6. Közreműködik a NFA decentralizált foglalkoztatási alaprésznek az állami foglalkoztatási szervként 
eljáró járási hivatalnál működtetett eszközei programjainak szakmai koordinációjában. 

7. Feladata a NFA-ból finanszírozott támogatások módszertani megalapozása, folyamatainak (azon 
belül a döntéshozás) szabályozása, ennek során a felügyeleti és a szakmai irányító szervek 
utasításainak és iránymutatásának figyelembevétele. 

8. Gondoskodik az NFA-ból támogatott foglalkoztatási programok kidolgozásáról, megvalósításáról, 
valamint a szakmai koordinációjáról. 

9. Működteti a Közfoglalkoztatási Osztály NFA-ból finanszírozott támogatási tevékenységét. 
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3.3.2. A Közfoglalkoztatási Osztály közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatai tekintetében 

1. Szakmailag irányítja és ellenőrzi a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai közfoglalkoztatással 
kapcsolatos tevékenységét, ennek keretében közreműködik a munkatársak szakmai képzésében, 
valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet. 

2. Ellátja az NFA közfoglalkoztatási előirányzat pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos 
feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését. 

3. Javaslatot készít az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások 
előirányzat decentralizált kerete felhasználásáról. 

4. Felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért. 
5. Ellátja az európai uniós források felhasználásával megvalósuló közfoglalkoztatás keretében 

bonyolított képzések foglalkoztatási eleméhez kapcsolódó szakmai és pénzügyi feladatokat. 
6. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos 

és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, továbbá más hatóságokkal és 
egyéb szervezetekkel, valamint adatszolgáltatási feladatokat teljesít a szakmai irányító szerv felé. 

7. Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai belső 
szakmai szabályzatainak elkészítésében.  

8. Ellátja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének 
ellenőrzését, továbbá közreműködik a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai hatósági ellenőrzési 
feladatainak szakmai felügyeletében. 

9. Hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében jogszabályban meghatározottak szerint hatósági 
szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan. 

10. Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 
megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát. 

11. Ellátja a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos szakmai és 
pénzügyi feladatokat.  

 

3.3.3. A Közfoglalkoztatási Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

1. A képzés kivételével ellátja a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök működtetésének 
koordinálásával, keretgazdálkodással, munkahelyteremtő beruházás, bérgarancia támogatás 
nyújtásával kapcsolatos feladatokat. 

2. Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak munkahelymegőrző támogatásokkal 
kapcsolatos tevékenységét, központi támogatás esetén előkészíti a minisztériumi döntési 
javaslatokat. 

3. Ellátja a feladatkörébe tartozó támogatásokkal, munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos 

munkafolyamat szervezési, módszertani, keretgazdálkodási feladatait. 
4. Tervezi az NFA-ból finanszírozott munkaerő-piaci programokat, koordinálja megvalósulásukat; 
5. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését szolgáló - 

a járási hivatal foglalkoztatási osztályain folyó - tevékenységek koordinálásában. 
6. Összegyűjti és rendszerezi a pályázati lehetőségeket, és azokról információkat nyújt. 
7. Ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését 

és a felhasználás ellenőrzését. 
8. A hatáskörébe tartozó ügyekben – szerződésszegés esetén - kezdeményezi a pénzeszközök 

visszakövetelését. 
9. Szakmai ajánlások készítésével összehangolja, segíti a járási hivatal foglalkoztatási osztályainak 

feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika aktív eszközeihez kapcsolódó alábbi feladatok 
végrehajtásának eljárási gyakorlatát: 
a) foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás; 
b) szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzése 

támogatása; 
c) mobilitási támogatások; 
d) vállalkozóvá válás támogatása; 
e) munkaközvetítéssel, munkáltatói kapcsolattartással összefüggő módszertani feladatok; 
f) részmunkaidős foglalkoztatás támogatása; 
g) munkahelymegőrzés támogatása; 
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h) egyéb, a jogszabályok által meghatározott foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz kapcsolódó 
feladatok végrehajtása. 

10. Az országosan hirdethető munkaerő-igényeket továbbítja a járási hivatal foglalkoztatási osztályai 
részére, információt nyújt a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, munkaerő-piaci 

folyamatairól. 
11. Javaslatot tesz az NFA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete eszközönkénti 

felhasználására, a felhasználás irányelveire és a módosításokra. 
 

3.3.4. A Közfoglalkoztatási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 
tekintetében 

1. Ellátja a munkahelyteremtő beruházások támogatásai területén jelentkező feladatokat 
(pályáztatás, döntés előkészítése, hatósági szerződés megkötése, támogatás utalásának 
előkészítése, teljesítés figyelemmel kísérése). 

2. Közreműködik a munkahelymegőrző és a vállalkozóvá válás támogatás-nyújtásának folyamatában 
(biztosítja a támogatások nyújtásához szükséges pénzügyi forrást). 

3. Feldolgozza a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás iránti kérelmeket, a döntést előkészíti, 
intézkedik a kifizetés iránt. 

4. A követeléskezelés érdekében az ügyiratok átadása az Alapkezelő Osztálynak. 
5. Ellátja az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével kapcsolatos 

feladatokat (pályáztatás, döntés előkészítése, hatósági szerződés megkötése, támogatás 
utalásának előkészítése, teljesítés figyelemmel kísérése). 

 

3.3.5. A Közfoglalkoztatási Osztály rehabilitációs feladatai tekintetében 

Az emberi erőforrások minisztere szakmai irányítása mellett 2011. január 1-je előtt a jogelőd Munkaügyi 
Központ által az NFA rehabilitációs alaprésze terhére megállapított és folyósított támogatásokkal 
összefüggésben ellátja: 

1. A nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló jelzálogjog törléséhez szükséges engedély kiállítását. 
2. Az emberi erőforrások minisztere kérésére adatszolgáltatási feladatot teljesít. 

 

3.3.6. Közfoglalkoztatási Osztály a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatai 
tekintetében 

Ellátja a munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos, a Kormányhivatal jogszabályokban és az 
SZMSZ-ben foglalt feladat- és hatásköreit, így különösen a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos 
feladatok keretében ellenőrzi: 

1. az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási támogatást, álláskeresési ellátást megállapító határozatok, szerződések 
(megállapodások) teljesítését, a vállalt kötelezettségek betartását,  

2. kivizsgálja a kormányhivatalhoz foglalkoztatási, közfoglalkoztatási támogatásokkal, valamint 
álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos közérdekű bejelentéseket és panaszokat, amennyiben a 
tényállás tisztázásához ellenőrzés lefolytatása szükséges,  

3. ellenőrzi a létszámleépítések bejelentését,  
4. álláskeresési ellátás megállapításához szükséges munkáltatói igazoló lap kiadását,  
5. a magán-munkaközvetítésre és a munkaerő-kölcsönzést folytatók működésére vonatkozó 

előírások betartását,  
6. az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szervként 

eljáró járási hivatal által közfoglalkoztatás támogatására kötött hatósági szerződésben foglaltak 
teljesítését,  

7. a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,  
8. az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott közfoglalkoztatási 

támogatás iránti kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,  
9. közreműködik a felügyeleti és szakmai irányító szervek által kezdeményezett vizsgálatokban, 

ellátja az egyéb hatósági ellenőrzési feladatokat. 
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3.3.7. A Közfoglalkoztatási Osztály programokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

1. Ellátja a GINOP 5.3.10. program programtervezéssel, programmegvalósítással kapcsolatos 
szakmai feladataitokat. 

 

3.3.8. A Közfoglalkoztatási Osztály egyéb feladatai tekintetében 

1. Ellátja a befektetői portfóliók kezelésével kapcsolatos feladatokat. 
2. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 

meghatározott feladatokat. 
3. Ellátja az osztály által működtetett foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz kapcsolódó többségi külföldi 

tulajdonú cégek támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat.    
4. Munkaerő-piaci hírlevelet készít a foglalkoztatók részére.  
5. Véleményezi a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által készített tájékoztató anyagokat, illetve 

adatszolgáltatásokat. 
6. Irányítja és szervezi a külső megkeresésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat. 
7. A munkáltatók kérdőívvel történő mintavételes megkérdezése nyomán – a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályai bevonása mellett – rövid távú munkaerő-piaci prognózist készít. 
8. Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai negyedéves munkaerő-gazdálkodási 

felmérését (NMF), elkészíti a megyei szintű értékelést. 
9. Figyelemmel kíséri a járási hivatal foglalkoztatási osztályai minőségirányítási, minőségfejlesztő 

tevékenységét. 
10. Koordinálja az elégedettségi felméréseket, elkészíti a minőségügyi munka értékelését. 
11. A Foglalkoztatási Főosztály szervezeti egységei körében minőségirányítási rendszert működtet és 

koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat. 
12. Havi rendszerességgel tájékoztató anyagot készít az aktuális munkaerő-piaci helyzetről a sajtó 

részére. 
13. Előadás anyagokat készít, részt vesz tájékoztatók, kiadványok összeállításában. 
14. Elemzi a munkaerő-piaci folyamatokat kiváltó okokat, a csoportos létszámleépítésekkel 

kapcsolatos adatokat és azok következményeit, azokról szakmai és közérdekű tájékoztatást nyújt. 
15. Negyedévente helyzetjelentést készít a munkaerő-piaci folyamatokról, kiemelve a hátrányos 

helyzetű célcsoportokat. 
16. Elemzi az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökből kikerültek nyomon követéses (MONITORING) 

vizsgálatával kapcsolatos anyagokat. 
17. Elkészíti a MEV éves tervdokumentációját, valamint a teljesítményértékelésekhez kapcsolódó 

indikátorok és eredménymutatók kiértékelését. 
18. Vizsgálja és elemzi a megyében az álláskeresők térségenkénti, iskolai végzettség szerinti és 

jellemző szakmánkénti struktúráját. 
19. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és az érintett szakosztályok bevonásával elkészíti és 

összefoglalja a Foglalkoztatási Főosztály éves tevékenységének értékeléséről szóló szakmai 
beszámolót. 

 

3.4. A Munkaerőpiaci Osztály feladat- és hatásköre 

 

3.4.1. A Munkaerőpiaci Osztály vezetőjének szakmai tevékenységhez kapcsolódó feladat- és 
hatásköre 

1. Irányítja és szervezi a Munkaerőpiaci Osztály munkáját, ezen belül gondoskodik az uniós 
projektek szakmai és pénzügyi megvalósításáról, a pénzügyi keretek felhasználásáról. 

2. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kötelezettségvállalásról szóló szabályzatában 
meghatározottak szerint kötelezettséget vállal. 
 

3.4.2. A Munkaerőpiaci Osztály programokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

1. Ellátja azon TÁMOP, GINOP és TOP programokkal – így különösen a GINOP 6.1.1., a 
GINOP 5.2.1., a GINOP 5.1.1. és a TOP 5.1.1., a TOP 5.1.2., a TOP 6.8.2., valamint a 
TÁMOP 1.1.2. és a TÁMOP 2.1.6. programmal – kapcsolatos feladatokat, melyekben a 

Kormányhivatal kedvezményezetti pozícióban szerepel. E feladatcsoport keretében a 
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szervezeti egység ellát mind a programtervezéssel, mind a programmegvalósítással 
kapcsolatos szakmai, illetve egyes pénzügyi feladatokat. 

2. Gondoskodik az uniós forrásokból, valamint a Közösségi Kezdeményezések által 
támogatott foglalkoztatási programok kidolgozásáról, megvalósításáról, valamint a szakmai 
koordinációjáról. 

3. Feladata az EU forrásokból finanszírozott támogatások felhasználásával a pénzügyi 
folyamatok (azon belül a döntéshozás) szabályozása, ennek során a felügyeleti és a 
szakmai irányító szervek utasításainak és iránymutatásának figyelembevétele: 

● az NGM-től, BM-től, NSZFH-tól kapott iránymutatások alapján elkészíti, illetve szükség esetén 
módosítja a programtervet. A főosztályvezető az NGM, BM, NSZFH jóváhagyását követően 
kormánymegbízotti aláírásra felterjeszti a szükséges iratokat (támogatási szerződés, 
konzorciumi megállapodás), 

● főosztályvezetői jóváhagyással, az irányadó jogszabályok, normatív utasítások 
figyelembevételével irányítja és koordinálja a jóváhagyott programterv szerinti szakmai és 
pénzügyi feladatok végrehajtását a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain és a 
Foglalkoztatási Főosztályon, felmerülő kérdésekben egyeztetve az irányító szervvel, 

● előkészíti a projektek megvalósítása keretében bevonandó létszámok járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályaira történő leosztását, 

● a kompetenciahatárok figyelembevételével megválaszolja a programműködtetéssel 
kapcsolatos szakmai tájékoztatást kérő leveleket, 

● koordinálja a programokhoz kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring 
vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat,  

● folyamatosan nyomon követi a projektek indikátorainak alakulását és az esélyegyenlőség 
érvényre jutását, szükség esetén intézkedési javaslatot készít, 

● koordinálja a projektek kommunikációs terv szerinti tevékenységét,  
● kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel,  
● elvégzi a programokhoz kapcsolódó monitoring vizsgálatokat, nyilvántartásokat, adatbázisokat 

vezet és karbantart, valamint elvégzi az ehhez kapcsolódó szakmai és pénzügyi 
adatszolgáltatási feladatokat (heti, havi, negyedéves, féléves, éves, ad hoc),  

● a projektekben felhasználható pénzügyi keretek felhasználását folyamatosan figyeli, nyomon 
követi a pénzügyi maradványokat, azok felhasználására javaslatot tesz, a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályai részére szükséges pénzügyi keretet a keretgazdálkodás rendjére 
vonatkozó utasítások alapján biztosítja,  

● folyamatosan vezeti a programok előrehaladása során a teljesített kifizetéseket tartalmazó 
nyilvántartást, 

● nyomon követi a projektek keretében a célcsoportoknak kifizetendő támogatások pénzügyi 
folyamatait, kidolgozza és működteti a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak 
adatszolgáltatási rendszerét, a megyei adatszolgáltatásokat összeállítja,  

● folyamatosan egyezteti - a támogatások tekintetében az Alapkezelő Osztállyal, illetve a 
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával a működési célú elemek 
vonatkozásában - a projektekhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatokat, a banki 
bizonylatok rögzítését az elkülönített főkönyvi könyvelésben, 

● a programokhoz kapcsolódó funkcionális feladatok megvalósítása, koordinációja érdekében 
együttműködik a Kormányhivatallal, számára adatot szolgáltat, az alapbizonylatokat 
rendszeresen továbbítja, 

● gondoskodik a projektekhez kapcsolódóan beérkező számlák, megrendelések és szerződések 
nyilvántartásba vételéről, előkészíti és teljesíti az utalásokat, az ehhez szükséges 
vizsgálatokat, egyezetéseket folyamatosan elvégzi, 

● elvégzi a projektek megvalósítása keretében lebonyolítandó beszerzések és közbeszerzések 
előkészítését, lebonyolítását és lezárását, valamint az ellenőrző szervek részére történő 
adatszolgáltatást, 
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● ellátja a működési célú támogatás tárgyában az NGM és a Kormányhivatal közötti 
támogatási szerződéshez kapcsolódó beszámoló előkészítésével kapcsolatos feladatokat. 

4. Az egyéb uniós programok vonatkozásában az Osztály tájékozódik a programokról, 
együttműködik a Közfoglalkoztatási Osztállyal az NGM, a BM és az NSZFH által a 
Foglalkoztatási Főosztály számára meghatározott feladatok ellátásában.  

5. Együttműködik a Közfoglalkoztatási Osztállyal a hazai és uniós forrásból finanszírozott 
együttműködési, vagy konzorciumi megállapodások megkötésével, támogató nyilatkozatok 
kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint a munkaerő-piaci programok 

támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásában. 
6. Ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, 

valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel 
 

3.4.3. A Munkaerőpiaci Osztály képzésekkel kapcsolatos feladatai tekintetében 

1. Az irányadó jogszabályok, illetve normatív utasítások figyelembevételével szakmailag 
koordinálja és segíti a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai valamennyi (ajánlott, elfogadott, 
munkaviszony megőrzését elősegítő) munkaerő-piaci képzéssel kapcsolatos tevékenységét.  

2. Összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat, döntésre előkészíti az éves 
képzési tervet. 

3. Elkészíti a képzési ajánlattételi felhívást, ellátja az ajánlattételi eljárás lefolytatásával 
kapcsolatos feladatokat, értékeli és döntésre előkészíti a képzési ajánlatokat, majd a döntést 
követően arról értesíti az ajánlattevőket. 

4. Nyilvánosságra hozza és folyamatosan aktualizálja a képzési jegyzéket. A képzési programok 

megvalósítása érdekében kapcsolatot tart a képzési jegyzéken szereplő képzéseket 
megvalósító képző intézményekkel.  

5. Figyelemmel kíséri a képzési programok lebonyolítását, és ha a megállapodásban foglalt 
kötelezettség teljesítése sérül, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést, illetve 
intézkedési javaslatot tesz.    

6. A tanfolyamok indítása előtt gondoskodik a képző intézményekkel kötendő megállapodások 
elkészítéséről. 

7. Gondoskodik a számítógépes információs rendszer naprakész vezetéséről az irányítása alatt 
zajló tanfolyamok vonatkozásában. 

8. A tanfolyamok időtartama alatt ellenőrző látogatást végez, melyről minden esetben – a 

tapasztalt hiányosságok függvényében – feljegyzést, jegyzőkönyvet készít, indokolt esetben az 
ellenőrzésbe bevonja a Közfoglalkoztatási Osztály munkaerő-piaci ellenőreit is. 

9. A képzési program befejezését követően ellenőrzi, hogy a képző a megállapodásban foglalt 
valamennyi kötelezettségét teljesítette-e, adatszolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul 
eleget tett-e. Ezek teljesítése esetén engedélyezi a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 
számára az utolsó költségrészlet kifizetését. 

10. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, nem a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 
hatáskörébe tartozó tájékoztatáskéréseket. 

11. Biztosítja az Osztály működési területét érintő adat- és információáramlást a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályai és a társosztályok felé. 

12. Fogadja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által felterjesztett elfogadott képzések iránti 
kérelmeket. 

13. A tárgykörben médianyilatkozatokat realizál vezetői döntés alapján, a belső szabályozók által 
meghatározott rend szerint.  

14. Figyelemmel kíséri a keretgazdálkodást, a kötelezettségvállalásokat, a lekötöttséget, szükség 
esetén keretmódosítást kezdeményez. Összeállítja a képzési eszköz vonatkozásában a havi 
előirányzat-felhasználási tervet. 

15. Ellenőrzi a járási hivatalok foglalkoztatási osztályairól beérkező tanfolyami számlákat. 
16. Nyilvántartja a képzéshez kapcsolódó szigorú számadású utazási igazolásokat. 
17. A Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya megkeresésére 

adatokat szolgáltat a képzésben részt vett munkanélküliekről. 
18. Igény szerint a képző intézmények részére nyilatkozatot, igazolást, referenciát ad ki.  
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3.4.4. A Munkaerőpiaci Osztály a munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai 
tekintetében 

1. Koordinálja a munkaerőpiaci szolgáltatások saját hatáskörben történő ellátásával, valamint 
vásárlásával / térítésmentes szolgáltatást nyújtó szervezetek támogatásával kapcsolatos 

feladatokat. 

2. Előzetesen felméri és egyezteti a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaival a különböző 
szolgáltatások iránti igényeket. 

3. Előkészíti a pályázati dokumentációt, lebonyolítja a pályáztatást. 
4. Előkészíti a hatósági szerződéskötést. 
5. Koordinálja a hatósági szerződésben foglalt szolgáltatások járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályaira történő kihelyezését. 
6. Figyelemmel kíséri a szolgáltatások szerződéses – szakmai jellegű – kötelezettségei 

megvalósulását. Ellátja a támogatott szolgáltatások szakmai teljesítés igazolási feladatait. 
7. Gondoskodik a szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, ellátja a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályai humán szolgáltatások (munka-, pálya-, álláskeresési tanácsadás, FIT 
pontok, Álláskereső Klubok) szakmai koordinálását.  

8. Együttműködik a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaival a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal 
kapcsolatos szakmai anyagok kidolgozásában, módszertani útmutatásokat készít a 
szolgáltatások színvonalának egységesítése, növelése érdekében. Támogatja a munkatársak 
szolgáltatási tevékenységét szakmai napok, konzultációk tartásával. 

9. Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai pályaválasztási tevékenységét, ennek 
keretében a pályaválasztási kiállítások megszervezését.  

10. Koordinálja egyéb foglalkoztatással kapcsolatos rendezvények szervezését. 
11. Működteti a megyeközponti Foglalkozási Információs Tanácsadót, az Álláskereső Klubot, a 

Rehabilitációs és Információs Centrumot, valamint szervezi és bonyolítja azokat a 
szolgáltatásokat, amelyeket a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai belső munkaerő-piaci 

szolgáltatás keretében nem látnak el. 
12.  

 

3.4.5. A Munkaerőpiaci Osztály egyéb koordinációs feladatai tekintetében 

1. Elkészíti a kiadványokat, tanácskozások, konferenciák szakmai anyagait, részt vesz az 
engedélyeztető eljárásban.  

2. Szervezi a Foglalkoztatási Főosztály rendezvényeit. 
3. Kapcsolatot tart a Kormánymegbízotti Kabinettel, a Kabinet részére sajtóanyagot készít a 

szakmai osztályok által készített részanyagok alapján. 
 

3.5. Az Alapkezelő Osztály feladat-és hatásköre 

 

3.5.1. Az Alapkezelő Osztály vezetőjének szakmai tevékenységhez kapcsolódó feladat- és  
hatásköre 

1. Irányítja és szervezi az Alapkezelő Osztály munkáját, ezen belül gondoskodik az NFA-hoz 

kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok ellátásáról. 
2. Szervezi és irányítja a területi NFA-ból – beleértve az NFA-ból előfinanszírozott Európai 

Uniós programok célcsoporti támogatásait is – folyósított ellátások, képzési és 
foglalkoztatási támogatások kifizetéséhez kapcsolódó feladatait. 

 

3.5.2. Az Alapkezelő Osztály pénzügyi koordinációs feladatai tekintetében 

1. Koordinálja a területi NFA alaprészek lekötöttségének, valamint a 
kötelezettségvállalásoknak a Foglalkoztatáspolitikai eszközök működését támogató 
Pénzügyi Integrált Rendszerben (a továbbiakban: FPIR) vezetett nyilvántartását, az egyes 
támogatási eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások listázási, egyeztetési 
feladatait. 

2. Koordinálja az NFA leltározási tevékenységét, az IR-ben, illetve FPIR-ben nyilvántartott 
kötelezettségek, követelések zárásával, nyitásával kapcsolatos feladatokat. 
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3.5.3. Az Alapkezelő Osztály pénzügyi, számviteli területen végzett feladatai tekintetében 

1. Iránymutatást ad a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai részére a területi NFA 
működtetésével kapcsolatos pénzügyszakmai munkához. 

2. Vezeti a területi NFA-ból finanszírozott hazai és európai uniós támogatásokhoz, 
ellátásokhoz kapcsolódó visszakövetelő határozatokról, követelésekről a nyilvántartást az 
FPIR követeléskezelő moduljában. Intézkedik a beszedési megbízás benyújtásáról, 
bankgarancia érvényesítéséről. A behajthatatlan követeléseket kivezeti a 
nyilvántartásokból, főkönyvi könyvelésből. 

3. Beazonosítja és nyilvántartja a területi NFA bevételeit, a befizetéseket az FPIR követelés 
moduljába felvezeti. 

4. Elkészíti a területi NFA időközi mérlegjelentéseit, az éves beszámolóhoz szükséges 
adatszolgáltatást a szakmai irányító szerv által meghatározott formában és az általa 
megadott határidőre, biztosítva azok tartalmi és számszaki helyességét. Elkészíti az 
Időközi Költségvetési Jelentést, illetve VIR adatszolgáltatást.  

5. Összeállítja és ellenőrzi a területi NFA valamennyi alaprészével kapcsolatos leltárát. 
6. Ellátja, illetve felügyeli a területi NFA-t érintő jogszabályban előírt 

kötelezettségvállalásokkal, pénzügyi ellenjegyzéssel, a kifizetések teljesítésigazolásával, 
érvényesítésével, utalványozásával kapcsolatos feladatokat és jogköröket. 

7. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a Foglalkoztatási Főosztály osztályainak 
teljesítésigazolt, utalásra előkészített feladásai alapján gondoskodik a támogatások, 
költségelszámolások utalványrendeleteinek elkészítéséről, utalás előkészítéséről, valamint 
a pénzügyi teljesítésről a MÁK-on keresztül. 

8. Gondoskodik a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai, illetve a Foglalkoztatási Főosztály 
osztályai által teljesítésigazolt, valamint közvetlenül az Alapkezelő Osztályra érkező 
számlák pénzügyi rendezéséről. 

9. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által az Integrált Rendszerben teljesítésigazolt, 
utalásra előkészített álláskeresési ellátás, keresetpótló juttatás és kereset kiegészítés 
tételeket összesíti, elvégzi a számfejtést, majd gondoskodik az ellátások postán keresztül 
történő kifizetéséről, illetve átutalásáról.  

10. Intézi a számfejtéssel kapcsolatos reklamációkat, újrautalásokkal kapcsolatos ügyeket, 
kezdeményezi a le nem számfejtett tételek hibáinak megszüntetését. A szükséges 
dokumentumok beérkezését követően utalásra előkészíti a számfejtett, de a számlán 
maradt tételeket (tartásdíj, hagyaték). 

11. Gondoskodik a területi NFA-t érintő pénzügyi teljesítések FPIR rendszerben történő 
visszaírásáról. 

12. Elkészíti a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolásokat, a visszakövetelő 
határozat alapján visszafizetett jogalap nélküli ellátásról módosított igazolást készít. 
Gondoskodik az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről, kincstári utalásról; 
elkészíti a társadalombiztosítási-, adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, 
adatszolgáltatásokat, bevallásokat, folyamatosan egyeztet a NAV-val. 

13. Az NFA kezelője által kialakított számlarend alapján az FPIR főkönyv modulban elvégzi a 
területi NFA gazdasági eseményeit érintően a főkönyvi könyveléssel kapcsolatos 
feladatokat. 

14. Analitikus nyilvántartásokat készít a területi NFA kifizetéseiről, bevételeiről, követeléseiről, 
kötelezettségvállalásairól az FPIR egyes moduljaiban.  

15. Rendszeresen elvégzi a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások egyeztetését. 
16. Összeállítja a Foglalkoztatási Főosztály osztályaitól és a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályaitól kapott információk segítségével, illetve a kötelezettség nyilvántartás alapján az 
Alap havi pénzigénylését és havi előirányzat-felhasználási tervét, biztosítja a zavartalan 
pénzellátást. 

17. A rehabilitációs feladatok felügyeletet ellátó miniszternek a szakmai irányítása mellett 2011. 
január 1-je előtt a jogelőd Munkaügyi Központ által az NFA rehabilitációs alaprésze terhére 
megállapított és folyósított támogatásokkal összefüggésben ellátja az alaprész terhére 
megállapított és folyósított támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat. 
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18. Biztosítja a felügyeleti szerv és az ellenőrző szervek számára a gyors és pontos 
adatszolgáltatást. 

19. Részt vesz az NFA tervezési, értékelési feladatainak ellátásában. 
20. FPIR rendszer működésének szakmai irányítása. 
21. Ellátja – az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások kivételével – a területi NFA 

kereteivel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, átvezeti az év közbeni módosításokat, a 
szakmai osztályok javaslatai alapján gondoskodik a szervezeti egységek jogcímenkénti 
kereteinek leosztásáról, aktualizálásáról az FPIR keretkezelő moduljában. 

22. Kapcsolatot tart a MÁK területi szervével. Elvégzi a területi NFA kiadásai, bevételei, 
követelései és kötelezettségvállalásai tekintetében az ÁHT-T és az egységes rovat 
azonosító kódok (ERA) szerinti nyilvántartások vezetését, ellenőrzését, szükség szerinti 
kódhelyesbítését. 

23. Költségvetési felügyelő (főfelügyelő) kirendelése esetén koordinálja és működteti az 
értékhatárt meghaladó, a területi NFA-ból nyújtott támogatások kötelezettségvállalásait 
megelőző költségvetési felügyelői engedélyeztetés folyamatát. 

24. Ellátja a nettó finanszírozási körbe tartozó helyi önkormányzatok közfoglalkoztatási 
előlegeivel, támogatásaival kapcsolatos adatszolgáltatási, utalási feladatokat. 

25. Határidőre elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó adatszolgáltatásokat és jelentéseket. 
 

3.5.4. Az Alapkezelő Osztály pénzügyi tevékenységével kapcsolatos egyéb feladatai tekintetében 

1. A társadalombiztosítási- és adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, 
adatszolgáltatásokat, bevallásokat továbbítja az ügyfélkapun keresztül. 

2.  

3. Más szervtől vagy személytől érkező megkeresésekhez kapcsolódó adatszolgáltatást 
készít. 

4. Ellátja a többségi külföldi tulajdonú cégek támogatásához kapcsolódó megyei szintű 
adatszolgáltatási feladatokat. 

5. Uniós programokkal kapcsolatos feladatokat lát el. 
 

3.5.5. Az Alapkezelő Osztály pénzügyekkel kapcsolatos kodifikációs feladatai tekintetében 

1. Kidolgozza a területi NFA kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatát, jogszabályi 
változás, továbbá igény esetén gondoskodik a szabályzat módosításáról, végrehajtja annak 
rendelkezéseit. 

 

3.5.6. Az Alapkezelő Osztály jogi koordinációs feladatai tekintetében 

1. Összehangolja a Foglalkoztatási Főosztályon folyó jogi tevékenységet és a jogászok 
szakmai munkáját. 

2. Elősegíti az egységes jogértelmezést, közreműködik a közösségi normák alkalmazásában 
a Foglalkoztatási Főosztályon és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. 

3. Állást foglal a társosztályok, járási hivatalok foglalkoztatási osztályai részéről felmerülő 
jogalkalmazási problémákban, szükség szerint kéri az illetékes szervek állásfoglalását. 

4. Összehangolja a Foglalkoztatási Főosztály részére megküldött jogszabály-tervezetekkel 

kapcsolatos véleményeket.  
5. Kezeli és nyilvántartja a szakmai irányítást végző hatóságok által a Foglalkoztatási 

Főosztályra megküldött eljárásrendeket, a kormánymegbízott utasítások és a 
főosztályvezető által kiadott vezetői utasításokat. 

6. Összehangolja, segíti a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai feladatkörébe tartozó 
foglalkoztatáspolitika passzív eszközeihez (ide értve az álláskeresők nyilvántartásba 
vételéhez, az álláskeresési ellátások megállapításához, megszüntetéséhez, 
visszaköveteléséhez) kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát. 

7. Ellátja a törvényszékek, végelszámolók által megküldött felszámolás, végelszámolás 
megindításával kapcsolatos feladatokat. 
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3.5.7. Az Alapkezelő Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

1. A Foglalkoztatási Főosztályon hozott első fokú döntések ellen benyújtott kereset esetén 
ellenkérelmet készít és azt a keresettel együtt felterjeszti a közigazgatási per lefolytatására 
illetékes bíróságra, 

2. Elbírálja a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító 
engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához 
szükséges munkavállalási engedély iránti kérelmeket. 

3. Ellátja az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján 
kiadott tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásával 
kapcsolatos feladatokat. 

4. Befogadja a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 
engedélyezésével összefüggésben a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényeket. 

5. Ellátja a rendbírsággal kapcsolatos feladatokat, ha a rendbírságot megalapozó mulasztás 
olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint az állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalnak kell teljesíteni, vagy olyan 
hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében 
eljáró kormányhivatal hatáskörébe tartozik. 

6. Ellátja a magán-munkaközvetítők és munkaerő kölcsönzők nyilvántartásba vételével és a 
nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

7. A nemzetgazdasági miniszternek a magán-munkaközvetítők és munkaerő-kölcsönzők 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos - előírás szerinti - statisztikai adatszolgáltatást és 
elemzést készít, valamint - igény szerint – adatot szolgáltat a minisztériumnak, helyi 
vezetésnek. 

8. Elbírálja másodfokon az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által 
hozott döntések elleni fellebbezéseket. 

 

3.5.8. Az Alapkezelő Osztály egyéb jogi feladatai tekintetében 

1. Közreműködik a panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában. 
2. Közreműködik a foglalkoztatási támogatásokhoz kapcsolódó jelzálog-szerződésekhez 

kapcsolódó ingatlan-nyilvántartással összefüggő feladatok ellátásában. 
3. Ellenjegyzi a szerződéseket, beadványokat. 
4. Ellátja a Foglalkoztatási Főosztály által nyújtott támogatások visszakövetelésével 

kapcsolatos feladatokat, intézkedik a jogerős döntések közigazgatási végrehajtásáról, 
ellátja a jogi képviseletet igénylő feladatokat a vonatkozó jogszabályok és vezetői 
utasításban foglaltak szerint. 

5. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap követelései érvényesítése körében - amennyiben a 

követelés más módon nem térül meg - intézkedik a fizetési meghagyások kibocsátásáról, a 
követelés polgári peres úton történő érvényesítéséről, illetve gondoskodik a végrehajtási 
lap kibocsátása iránti és a végrehajtási eljárás során szükséges egyéb intézkedések 
megtételéről. 

6. Eljár a hatáskörébe tartozó ügyekben a Jogi és Perképviseleti Osztállyal együttműködve a 
bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban. 

7. Munkajogi és foglalkoztatás-jogi tanácsadást lát el. 
8. Felkérés esetén közreműködik a foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásának 

elősegítését szolgáló központi eljárásrendek, módszertani útmutatók jogi 
véleményezésében, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását. 

9. Felkérés esetén jogi szempontból véleményezi a felügyeleti szervektől, illetve a 
Kormányhivatal más szervezeti egységétől érkező szabályzatokat, módszertani 
útmutatókat. 

10. Jogi szempontból véleményezi az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 
kormányhivatal által kiírásra kerülő pályázati felhívások tervezetét. 
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3.5.9. Az Alapkezelő Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

1. Ellátja az iratkezeléssel összefüggő koordinációs feladatokat, valamint felelős az iratok 
selejtezéséért. 

2. Ellátja a Foglalkoztatási Főosztály vezetője titkársági feladatait. 
3. Gondoskodik a közérdekű adatok közzétételéről. 
4. A programokon kívüli funkcionális feladatok koordinációja érdekében folyamatos 

kapcsolatot tart a Kormányhivatal funkcionális feladatokat ellátó főosztályaival. 
5. Ellátja a Foglalkoztatási Főosztály vezetőjének delegált munkáltatói jogosítványai 

gyakorlásából adódó, a vezető által meghatározott feladatokat. 

6. A Foglalkoztatási Főosztály szervezeti egységeivel együttműködve elvégzi az Internetes és 
Intranetes honlapon megjelenő tájékoztató és egyéb anyagok folyamatos aktualizálását. 

 

3.5.10. Az Alapkezelő Osztály programokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

1. Ellátja a GINOP 5.3.10. program programtervezéssel, programmegvalósítással kapcsolatos 
pénzügyi feladatokat. 

 

4. A Foglalkoztatási Főosztály állami tisztviselőinek, munkavállalóinak feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Foglalkoztatási Főosztály állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal feladat- és hatáskörében hivatalból, 
vagy kérelemre indult ügyek elintézéséért felelős szervezeti egységet a Foglalkoztatási Főosztály 

vezetője jelöli ki. A szervezeti egységre szignált ügyirat elintézéséért felelős ügyintézőt az osztályvezető 
jelöli ki. 

 

Az ügyintézésért felelős állami tisztviselő a hatósági eljárás során az alábbi szempontrendszer 
figyelembevételével jár el: 
● áttanulmányozza az ügyre vonatkozó ügyiratokat és más információkat tartalmazó anyagokat, 

szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtésére és átmeneti 
csatolására, illetve különböző ügyiratok végleges szerelésére, 

● amennyiben az ügyben más hivatali belső szervezeti egység vagy szakmai irányító szerv más 
közigazgatási szerv álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben felettesét külön 
tájékoztatja, az egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi, 

● az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli 
megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, vagy feljegyzést 
készít és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – 

indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az előadói ívre, vagy az ügyet kísérő lapra külön feljegyzi, 
● a tényállás tisztázását követően elkészíti a döntés és egyéb irat tervezetét, 
● az ügyiratot továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz, 
● az iratra feljegyzi a kezelői és a kiadói utasításokat, az irattári tételszámot, 
● köteles gondoskodni a kiadmányok postázásra történő előkészítéséről, 
● köteles gondoskodni az elintézett irat irattárba helyezéséről. 
 

Az ügy intézésére kijelölt állami tisztviselő köteles a vezető utasítása szerint eljárni. Ha az állami 
tisztviselő az ügyintézés során kapott vezetői utasítással nem ért egyet, köteles azt a közvetlen 
felettesének szóban megindokolni, ezt követően jogosult az elutasított ellenvéleményét az ügyiratra, 
vagy az ügyiratot kísérő lapra rávezetni. Az ügyiratban feltüntetett ellenvéleményét a szolgálati felettese 
útján, vagy annak előzetes értesítésével felső szintű vezetők elé terjesztheti. Az ügyet intéző 
ellenvéleménye általában nem akadályozhatja meg a vezetői utasítás végrehajtását.  
 

Az ügy elintézéséért felelős személy az érkezett irat átvételét követő napon köteles az iratot 

megvizsgálni, és az érdemi döntéshez szükséges közbenső eljárási cselekmények foganatosításáról – a 

jogszabályi határidők betartásával – intézkedni. 
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A szignáló a beérkezett iratokon az ügyintéző kijelölése mellett további, az ügy elintézésével kapcsolatos 
külön utasításokat is közölhet. Ezeket a szignálás idejének megjelölésével feljegyzi az iratra és aláírja.  
Az ügyintéző feladatai ellátása során felelős a határidők oly módon történő betartásáért, hogy a 
jogszabályban, vagy a külön rendelkezés szerinti elintézési határidőn belül az ügy lezárásra kerüljön. Az 
ügyintézés akkor tekinthető lezártnak, ha a keletkező ügyek ellátása során, az eközben felmerülő 
tartalmi (érdemi), formai (alaki), kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok befejeződtek, és a 
keletkezett érdemi döntést tartalmazó ügyirat kiadmányozása és postázása megtörtént. 
Ha az ügy jellege megengedi, az távbeszélőn, illetőleg személyes tájékoztatással is elintézhető. 
Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás esetén az iratra e tényt rá kell vezetni, és az ügy elintézőjének 
alá kell írni.  
 

Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről történő 
másolat készítését, az ügyfél, illetve képviselője kérelmére a szervezeti egység vezetőjének 
tájékoztatása mellett az ügyintéző biztosítja, és gondoskodik a másolat elkészítésért fizetendő illeték 
megfizettetéséről. A betekintés, vagy másolat készítése esetén az ügyiraton fel kell jegyezni a betekintés 
időpontját, illetve a másolatok példányszámát. 

 

Iratot munkahelyről kivinni munkaköri feladat ellátásához a szervezeti egység vezetőjének engedélye 
mellett lehet. 

 

Az egymást helyettesítő ügyintézők a távollét ideje alatt a folyamatban lévő és intézkedést igénylő 
ügyiratokat kötelesek egymásnak iratjegyzéken átadni, a szükséges információkkal a helyettesítő 
személyt ellátni. Az iratok átadás-átvételét igazoló iratjegyzéket az átadó ügyintéző köteles az 
osztályvezetőjének bemutatni. 
 

4.2. A Foglalkoztatási Főosztály ügyiratkezeléssel megbízott állami tisztviselőinek feladat- és 
hatásköre 

 

A szignált iratot az ügyiratkezelő az ügyintéző részére – elintézés céljából – iktatószám, tárgy és az 
átvétel időpontjának feltüntetésével adja át még az iktatás napján. 

 

Az ügyiratok kezelési rendjét külön szabályzat tartalmazza. 
 

Közvetlenül a Főosztályon történő iratbenyújtás (személyesen, faxon, e-mailen) esetén az ügyiratkezelő 
gondoskodik annak érkeztetéséről, szignálásra történő bemutatásáról és iktatásáról, esetleges 
személyre szóló továbbításáról.  

 

Az ügyiratkezelő feladatát képezi továbbá: az irattározásra leadott iratok rendszerezése, átvizsgálása, 
kivezetése az iktatókönyvből, illetve iktató-programból. Az iratok selejtezésre előkészítése az iratkezelési 
szabályzat alapján. A selejtezési jegyzőkönyv szerint az ügyiratok iktatókönyvéből és iktató-programból 
való kivezetése.  

 

Az ügyiratkezelő gondoskodik továbbá az iktató-program állandó karbantartásáról, aktualizálásáról, éves 
zárás és nyitás elvégzéséről. 

 

A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni. A fontos, vagy nehezen pótolható 
iratokat és azokat a kiadmányokat, amelyeknek a címzetthez való eljuttatása különösen fontos, illetve 

azon iratokat, amelyek átvételének időpontjához joghatás fűződik – különös tekintettel a döntésekre és 
peres iratokra, valamint határidő kitűzést tartalmazó megkeresésekre – tértivevénnyel ellátott levélben 
kell küldeni. 
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4.3. Foglalkoztatási Főosztály munkavállalóinak feladatai 
 

Ellátják a Kormányhivatal állami tisztviselőinek a feladat- és hatáskörük ellátása érdekében történő 
szállítását. 

 

Gondoskodnak a rájuk bízott gépjárművek működőképes, biztonságos és tiszta állapotban történő 
rendelkezésre állásáról. 

 

A gépkocsi futásával kapcsolatos elszámolásokat az utasításoknak megfelelő időpontban elvégzik, 
gondoskodnak a menetlevelek naprakész vezetéséről és leadásáról. 

 

Figyelemmel kísérik a rendes munkaidőn túl elrendelt rendkívüli munkavégzés engedélyezett havi 
óraszámát a mindenkor hatályos utasításban meghatározottak alapján. 
 

5. Foglalkoztatási Főosztály állami tisztviselők, munkavállalóinak helyettesítési rendje 

 

A Foglalkoztatási Főosztály ügyintézőjét, munkavállalóját, az osztályvezetője által kijelölt ügyintéző, 
munkavállaló helyettesíti.  
 

A hatósági ellenőrzést végző állami tisztviselőt akadályoztatása esetén másik hatósági ellenőrzést végző 
állami tisztviselő, egyéb állami tisztviselőt, vagy egyéb foglalkoztatottat másik – azonos munkakörben 
foglalkoztatott – állami tisztviselő, vagy egyéb foglalkoztatott helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes 
munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

6. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

 

A Foglalkoztatási Főosztály a Nemzeti Foglalkoztatási Alap pénzeszközeinek Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye területén történő működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység. A Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Ávr.) 9. § (8) bekezdésében foglaltak alapján az állami foglalkoztatási szerv 
hatáskörében eljáró kormányhivatal a megyei NFA keret felett rendelkezési jogosultsággal bíró szerv. A 
Foglalkoztatási Főosztály a fent hivatkozott jogszabályokban foglaltak szerint gazdálkodási, 
nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási feladatokat lát el, valamint az Ávr. 9. § (8) bekezdése szerint a 
megyei NFA kerettel önállóan gazdálkodik. 
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II.11. melléklet  
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztályának ügyrendje 

1. Hatósági Főosztály szervezete, elérhetőségi adatai, személyi állománya 

 

1.1. A Főosztály hivatalos megnevezése 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztálya 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 
telefon: 06-46/512-940 

e-mail: hatosag@borsod.gov.hu 

 

1.2. A Főosztály szervezeti egységei 
1.2.1. Bányászati Osztály 

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. 

Elérhetősége: (36-46) 503 740  

fax: (36 46) 503-741 

e-mail: banyaszat@borsod.gov.hu 

 

1.2.2. Építésügyi Osztály 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 
telefon: 06-46/512-971 

 06-46/512-956 

e-mail: epites@borsod.gov.hu 

 

1.2.3. Oktatási és Hatósági Osztály 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 
telefon: 46/512-940 

e-mail: hatosag@borsod.gov.hu  

 

1.2.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 
telefon:46/512-940 

e-mail: torvenyesseg@borsod.gov.hu  

 

A Főosztály élén főosztályvezető áll.  
Az Oktatási és Hatósági Osztály vezetését főosztályvezető-helyettes látja el. 
A Bányászati Osztály vezetését osztályvezető látja el. 
Az Építésügyi Osztályt osztályvezető vezeti. 
A Törvényességi Felügyeleti Osztályt osztályvezető vezeti. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a 
Főosztály létszámadatai a következők: 
 

Hatósági Főosztály 73 

Bányászati Osztály 18 

Építésügyi Osztály 10 

mailto:allami.foepitesz@borsod.gov.hu
about:blank
mailto:hatosag@borsod.gov.hu
mailto:torvenyesseg@borsod.gov.hu
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Oktatási és Hatósági Osztály 31 

Törvényességi Felügyeleti Osztály 14 

 

A Főosztály által ellátott bányászati feladatokkal összefüggésben a Kormányhivatal illetékessége 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, Hajdú-Bihar megyére, Heves megyére és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyére terjed ki, a Főosztály további feladatai vonatkozásában a Kormányhivatal illetékessége  
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére terjed ki. 
 

2. A Hatósági Főosztály működése 

 

A Hatósági Főosztály feladataira és működésére Magyarország Alaptörvényében, az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.), a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényben, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.), a helyi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. 
rendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az egyes ágazatok vonatkozásában irányadó anyagi- és 
eljárásjogi jogszabályok, valamint az SZMSZ-ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső 
szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az 
irányadóak.  
 

A főosztályvezető, illetve a főosztályvezető távolléte, tartós akadályoztatása, vagy a pozíció 
betöltetlensége esetén a főosztályvezető-helyettes az állandó és az eseti jellegű feladatok 
meghatározása érdekében havonta, illetve szükség szerint értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a 
Hatósági Főosztály valamennyi állami tisztviselője, állami ügykezelője. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint az 
osztály vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztály vezetésével megbízott vezető és 
az osztály valamennyi állami tisztviselője, állami ügykezelője. 
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14. 00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztály vezetője, illetve e vezető távolléte, vagy tartós 
akadályoztatása esetén a vezető helyettesítését ellátó állami tisztviselő engedélyével lehet.  
Az érintett munkatárs az engedély birtokában is köteles az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az 
eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és bejegyzését kézjegyével ellátni. A munkatárs 
köteles a távollét idejével megegyező időtartamot – az osztály vezetőjével egyeztetettek szerint – 

ledolgozni. 

 

A szabadság engedélyezése a Hatósági Főosztályon foglalkoztatottak tekintetében a főosztályvezető, 
illetve a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása, továbbá a pozíció betöltetlensége esetén 
a főosztályvezető-helyettes feladata. 

 

A főosztályvezető, illetve a főosztályvezető távolléte vagy tartós akadályoztatása, továbbá a pozíció 
betöltetlensége esetén a főosztályvezető-helyettes egyes feladatok hatékony ellátása érdekében 
munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag 



  
119  

szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. 
A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait az azt létrehozó 
vezető jelöli ki. 
 

3. A Hatósági Főosztály feladat- és hatásköre 

 

a) A Kormányhivatal munkatervében és ellenőrzési tervében foglalt feladatok ellátása; 
b) a Főosztály feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyek intézése;  
c) az ügyiratforgalmi statisztika továbbítása, hatósági és ágazati statisztikák összeállítása, 

feldolgozása és elemzése, a jogalkalmazói tevékenység tapasztalatainak értékelése;  
d) a kormánymegbízott és szakmai irányító szervek által kért, a főosztály tevékenységét érintő 

beszámolók, jelentések elkészítése; 
e) jogszabálytervezetek véleményezése, jogszabály-módosítási javaslatok kezdeményezése és arról 

az illetékes miniszter – a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő – tájékoztatásának 
előkészítése; 

f) közreműködés a Kormányhivatal honlapjára kerülő szakmai anyagok összeállításában. 
 

A Hatósági Főosztály a szakmai feladat- és hatásköröket a Főosztály keretében működő osztályok útján 
látja el az alábbiak szerint: 
 

3.1 A Bányászati Osztály feladat- és hatásköre 

3.1.1.      A bányafelügyelet feladata, hogy a felügyelete alá tartozó tevékenységek végzése során védje 
a dolgozók életét, testi épségét és egészségét, ellenőrizze az ásvány- és geotermikusenergia-

vagyonnal való gazdálkodásra, a környezet-, a táj- és a természetvédelemre, valamint a 
műszaki biztonságra és a tűzvédelemre vonatkozó szabályok megtartását. 

3.1.2. Hatáskörébe tartozik a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján 
végzett, valamint katasztrófaveszély, vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet 
elhárításához szükséges ásványi nyersanyag kitermelés jogszerűségének vizsgálata. A 
bányafelügyelet ellátja a külön jogszabályokban részére megállapított hatósági feladatokat. 

3.1.3. A Bányászati Osztály feladat- és hatáskörében eljárva: 

a) a felügyelt tevékenységet végző gazdálkodószervezetnél műszaki biztonsági, építésügyi 
hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, piacfelügyeleti, munkaügyi, 
munkavédelmi, bányajáradék-önbevallási tárgykörökben ellenőrzést tart, 

b) jogszabály, biztonsági szabályzat, szabvány megszegésének megállapítása esetén 
intézkedik az előírt magatartás, vagy állapot létrehozása, helyreállítása iránt, 

c) közvetlen veszély, fenyegető súlyos károsodás esetén a munka folytatását megtiltja, 
korlátozza, illetve a munka újrafelvételének feltételeit megszabja, 

d) vizsgálja a súlyos üzemzavarokat és baleseteket, 
e) a felügyelt tevékenységi körben figyelemmel kíséri a bányászati veszélyek megelőzésével 

kapcsolatos bányavállalkozói, üzemi tevékenységet, elemzi a biztonsági, baleseti helyzet 
alakulását, és megteszi a helyzet javításához szükséges (műszaki, technológiai, szervezési) 
intézkedéseket, 

f) szakhatóságként közreműködik a jogszabály alapján szakhatósági jogkörébe utalt hatósági 
eljárásokban, valamint a területrendezési- és szabályozási, továbbá környezetvédelmi 
programok és egyéb, jogszabály által szakvéleményezési jogkörébe utalt 

véleményezésében, 
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g) jogszabályban meghatározott esetekben végzi a felügyelt tevékenységet végző szervezetek 
dolgozóinak biztonságtechnikai vizsgáztatását, továbbá felkérésre részt vesz a felügyelt 
tevékenységgel kapcsolatos szakképzési vizsga vizsgabizottságában, 

h) ellátja az osztály feladatkörébe utalt igazgatási és nyilvántartási feladatokat.  
3.1.4. A Bányászati Osztály által felügyelt tevékenységek: 

a) az ásványi nyersanyagok bányászata, 
b) a bányászati és földtani kutatási célt szolgáló föld alatti létesítmények, valamint az e cél 

érdekében végzett mélyfúrás, 
c) a megszűnt föld alatti bányák nyitva maradó térségeinek fenntartása és felhagyása, 
d) a geotermikus energia energetikai célra történő kinyerése és hasznosítása, az ehhez 

szükséges létesítmények és berendezések építése, használatbavétele és üzemeltetése, 
e) szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, csővezeték, a 

szénhidrogén-, a szén-dioxid-szállító, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb 
gáz- és gáztermékvezeték építése, használatba vétele, üzemeltetése, elbontása és 
felhagyása, 

f) a szénhidrogén, valamint energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas 
földtani szerkezetek kutatása, tárolásra történő kialakítása és hasznosítása, az ehhez 
szükséges létesítmények és berendezések építése, használatbavétele, üzemeltetése, 
bezárása, 

g) a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő 
forgalmazása, a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek töltő és tároló 
létesítményei, a töltőüzemben lévő nyomáspróbázó és javító létesítményei, azok 
berendezései, valamint elosztóvezetékei építése, használatbavétele, üzemeltetése, 
elbontása és felhagyása, 

h) a polgári célú robbantóanyag raktárainak építése, használatbavétele és üzemeltetése, 
i) a meddőhányók létesítése, hasznosítása és megszüntetése, 
j) a gyutaccsal nem indítható polgári célú robbanóanyagoknak a felhasználás és a 

forgalmazás helyszínén, vagy telephelyén keveréssel történő előállítása, 
k) a polgári robbantási tevékenység, 
l) egyes nem bányászati célt szolgáló, bányászati módszerekkel végzett föld alatti 

tevékenységek (aknamélyítés, mélyfúrás, alagút- és vágathajtás) a mélyépítés kivételével, 
m) a robbantástechnikai kutató tevékenység, 
n) a bányászati hulladék kezelése, és az ehhez szükséges létesítmények és berendezések 

építése, használatbavétele és üzemeltetése, valamint bezárása és utógondozása, 
o) az a)–n) pontokban felsorolt tevékenységekhez és létesítményekhez alkalmazott 

nyomástartó berendezések és rendszerek létesítése, javítása, átalakítása, 
használatbavétele, üzemeltetése és elbontása, 

p) a földtani közeg által okozott veszélyek és káros folyamatok elleni védelem és az ehhez 
szükséges intézkedések, kötelezések elrendelése, 

q) a földtani közeg hasznosítási lehetőségeinek számbavétele, értékelése és a hasznosítás 
földtani feltételeinek meghatározása, 

r) a földtani kutatás, 
s) a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények 

létesítéséhez szükséges ásványinyersanyag-kinyerő helyek létesítése, üzemeltetése, 
megszüntetése. 

 

3.2. Az Építésügyi Osztály feladat- és hatásköre 

3.2.1. Koordinációs feladatok: 
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a) Segítségnyújtás az általános és kiemelt építésügyi hatóságok részére az egységes hatósági 
jogalkalmazó tevékenység megteremtése érdekében; 

b) közreműködés értekezletek, szakmai napok megrendezésében; 
c) az Osztály feladatkörét érintően beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani 

segédletek elkészítése. 
3.2.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok:  
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok 
ellátása;  

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésfelügyeleti hatósági 
feladatok ellátása; 

c) az általános és kiemelt építésügyi hatóságok építésügyi hatósági és építésfelügyeleti 
tevékenységének ellenőrzése. 

 

3.3. Az Oktatási és Hatósági Osztály feladat- és hatásköre 

3.3.1. Oktatási feladat- és hatáskörök 

3.3.1.1. Koordinációs feladatok: 
a) Segítségnyújtás a köznevelési intézményeknek és fenntartóiknak a jogszabályok alkalmazásához; 
b) az Osztály feladatkörét érintően beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani 

segédletek elkészítése. 
3.3.1.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 
Azon feladatok ellátása, amelyeket  
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és az Nkt. 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet;  
b) az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet;  
c) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat);  
d) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok a 
Kormányhivatal hatáskörébe utalnak. 

3.3.2. Hatósági feladat- és hatáskörök 

3.3.2.1. Koordinációs feladatok: 
a) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján meghatározott kiemelt 
ügyek koordinációjának kapcsán a kormánymegbízott feladat- és hatáskörébe tartozó 
intézkedések előkészítése; 

b) szakmai segítségnyújtás a járási hivatalok vezetői, illetve a jegyzők kérésére a feladatkörébe 
tartozó kérdésekben, közreműködés a járási hivatalok és jegyzők egységes hatósági jogalkalmazó 
tevékenységének megteremtése érdekében értekezletek, szakmai napok megszervezésében; 

c) az Osztály feladatkörét érintően beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani 
segédletek elkészítése. 
 

3.3.2.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 

a) A Kormányhivatal és a kormánymegbízott hatáskörébe utalt első- és másodfokú hatósági 
döntések és felügyeleti intézkedések előkészítése, így különösen a kisajátítási, a bányaszolgalmi 
jog alapítási, az útlejegyzéssel, a korlátozási kártalanítással, az anyakönyvi, a külföldiek 
ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos, az adó-, a közlekedési-, a kereskedelmi 

igazgatási, az ipari igazgatási ügyekben, az egyéni vállalkozói tevékenységgel, a személyiadat- és 
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lakcímnyilvántartási, továbbá a birtokvédelmi, az állattartási, és a talajterhelési díjjal kapcsolatos 
ügyekben, a vízgazdálkodási ügyekben, a hadigondozottak állami támogatásával, a ”Sikeres 
Magyarországért Panel Plusz” hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó 
támogatással, a fakivágással, valamint a temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben; 

b) az Osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben, valamint szabálysértési ügyekben érkező 
kizárási ok bejelentések elbírálása, illetékességi vita, vagy hatóság mulasztása miatt eljáró szerv 
kijelölése; 

c) az anyakönyvvezetők tevékenysége feletti felügyelet gyakorlásából eredő feladatok ellátása; 
d) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartási tevékenysége feletti felügyelet 

gyakorlásából eredő feladatok ellátása, a személyes adatok védelme érvényesülésének 
ellenőrzése, szükség esetén a törvényes állapotot helyreállítása. Az Informatikai Osztállyal 
együttműködve a személyi adat- és lakcímnyilvántartási, valamint a címnyilvántartási adatok 
feldolgozásának, nyilvántartási rendszeren belüli továbbításának felügyelete és ellenőrzése, az 
okmányosztályok működésének ellenőrzése; 

e) a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó magyar igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány 
kézbesítésében közreműködés, a magyar igazolványhoz és magyar hozzátartozói igazolványhoz 
kapcsolódó pótfüzet kiadása, bevonása, cseréje, a pótfüzetbe való bejegyzés teljesítése; 
 

f) a hatósági közvetítők névjegyzékének vezetése; 
g) a Főosztály éves ellenőrzési tervében foglaltak szerinti ellenőrzések lefolytatása; 

h) az IMI-rendszer működésével összefüggő feladatok ellátása; 
i) közreműködés a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a Jogi és Perképviseleti 

Osztállyal együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban; 
j) az Osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben keletkezett közigazgatási perekkel, nemperes 

eljárásokkal összefüggő beadványok (előkészítő iratok, ellenkérelmek, fellebbezések, stb.) 
előkészítése, bizonyos esetekben a képviseleti feladatok ellátása. 

 

3.4. A Törvényességi Felügyeleti Osztály feladat- és hatásköre 

3.4.1. Koordinációs feladatok: 
a) Szakmai segítségnyújtás a területszervezési ügyben az érintett kérésére a kezdeményezés 

előkészítéséhez; 
b) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 83. § (3) 

bekezdésében foglalt egyeztetés lefolytatása;  
c) a Nektv. 84. § (6) bekezdésében foglalt egyeztetés lefolytatása és szükség esetén törvényességi 

felügyeleti jogkörben történő intézkedés; 
d) az önkormányzati törzsadattár aktualizálásáról, a törvényességi felügyeleti nyilvántartó rendszerben 

történő adatrögzítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásáról történő 
gondoskodás; 

e) az Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben az önkormányzatok kérésére szakmai 
segítségnyújtás, 

f) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet alapján az ÖNEGM (Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul) 
elektronikus felületen a Magyar Államkincstár által továbbított hitelkérelmek felülvizsgálata és 
továbbítása a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős 
miniszternek. 

 

3.4.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 
a) Az érdekelt önkormányzatok megegyezésének hiányában a közös hivatalhoz tartozó községek 

kijelöléséről szóló döntés előkészítése; 
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b) közreműködés a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti feladatokat 
ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban. 

 

3.4.3. Törvényességi felügyeleti feladatok: 
Az Osztály törvényességi felügyeleti eljárásának célja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, megyei közgyűlése, megyei közgyűlés elnöke, társulása, 
jegyzője működésének jogszerűsége. Ennek keretében: 
a) Ellátja a Mötv. VII. fejezetében, valamint a Nektv. X. fejezetében foglalt törvényességi felügyelettel 

kapcsolatos feladatokat és előkészíti az ezzel kapcsolatos döntéseket;  
b) feldolgozza és elemzi a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletének tapasztalatait;  
c) gondoskodik a törvényességi felügyelettel, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi 

önkormányzatok működésével kapcsolatos adatok gyűjtéséről, azok ellenőrzéséről, feldolgozásáról;  
d) ellenőrzi – törvényességi felügyelet keretében – a térségi fejlesztési tanács szabályzatainak, 

szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának, határozatainak, illetve egyéb 
döntéseinek jogszerűségét, és jogszabálysértés esetén megteszi a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló törvényben meghatározott intézkedéseket; feldolgozza és elemzi a 
területfejlesztési intézmények törvényességi felügyeletének tapasztalatait;  

e) ellenőrzi a területszervezési eljárás törvényességét, értékeli a kezdeményezés törvényi feltételeinek 
teljesítését, előkészíti azoknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter 
részére történő felterjesztését;  

f) kezdeményezi vizsgálat lefolytatását a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, 
amennyiben a törvényességi felügyelet során ennek szükségessége felmerül;  

g) polgármesteri tisztség megszűnését követően közreműködik a munkakör átadás-átvételi eljárásban; 
h) a nemzetiségi önkormányzat elnökének személyében bekövetkező változás esetén közreműködik a 

munkakör átadás-átvételi eljárásban;  
i) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

megszervezését és működtetését nem biztosító önkormányzat vonatkozásában kezdeményezi a 
költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását az azt folyósító szervnél, és ezzel egy 
időben eljár a Mötv. alapján a közszolgáltatás biztosítása érdekében;  

j) segítséget nyújt a Kormányhivatal működését érintő jogi ügyekben a jogi képviseleti feladatok 
ellátásával megbízott szervezeti egységnek;  

k) ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló törvényből adódó feladatokat; 
l) közreműködik javaslattevőként a Kormánynak a Nektv. 150. § d) pontjában, döntés-előkészítőként a 

Nektv. 150. § e) pontjában, kezdeményezőként a nemzetiségpolitikáért felelős miniszternek a Nektv. 

151. § a) pontjában meghatározott feladatai ellátásában. 
 

3.4.4. Az Osztály részt vesz a Kormány helyi önkormányzatokkal és nemzetiségi önkormányzatokkal 
kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátásában. Ennek keretében: 
a) A feladat- és hatáskörrel rendelkező más államigazgatási szervekkel együttesen részt vesz a 

szakmai irányító miniszter ellenőrzési feladatainak teljesítésében, értékeli és elemzi az ágazati 
törvények, kormány- és miniszteri rendeletek hatályosulását. 

b) a helyi önkormányzatoktól és a nemzetiségi önkormányzatoktól adatokat és információkat kérhet a 
szakmai irányításért felelős miniszter ágazati feladatai körében, az információkat összegzi és 
továbbítja a szakmai irányításért felelős miniszternek. 

 

4. A Hatósági Főosztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak feladat- 
és hatásköre 
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4.1. Bányászati Osztály 

4.1.1.A Bányászati Osztály állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre: 
a) A bányafelügyelet munkavédelmi szabályzatának általános, valamint a munkakörére vonatkozó 

előírások betartása; 
b) Eseti megbízások alapján köteles vezetni a kormányhivatal hivatali gépjárművét; 
c) A Bányászati Osztály felügyelete alá rendelt gazdálkodó szervezetek és azok tevékenysége 

tekintetében műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, tűzvédelmi és piacfelügyeleti felügyeletet gyakorol; 

d) Ellátja az ügyintézésébe sorolt polgári robbantási tevékenységek I. fokú hatósági feladatait; 
e) Végzi a szakterületéhez kapcsolható tárgyú közérdekű bejelentések, panaszok, valamint a 

bejelentés-köteles események vizsgálatát és az ügyintézésébe sorolt szakhatósági 
megkeresésekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat; 

f) Munkakörében eljárva végzi a jogszabályokban, valamint felsőbb szerv egyéb utasításában, 
állásfoglalásában meghatározott rá háruló hatósági és egyéb feladatokat, az iratkezelést, a 
nyilvántartások vezetését, a határidők betartásával, valamint az egyéb ügyvitellel kapcsolatos 
feladatok jogszerű és szakszerű végrehajtásával. Teljesíti az osztály éves munkatervében 
meghatározott feladatok rá eső hányadát, illetve az egyéni teljesítménykövetelményeket. 

g) Végzi és ellátja a munka- és feladatkörébe tartozó különböző elszámolások, bizonylatok 
határidőben történő elkészítését és leadását.  

h) Jogosult és köteles a Bányászati Osztályra háruló feladatok ellátásához meghatározott ellenőrzési 
keretszámból képzett rá eső mértékben a felügyelt gazdálkodó szervezeteknél hatósági 
ellenőrzéseket végezni. 

i) Tevékenysége során köteles a rendelkezésére álló munkaeszközöket külön képesítéshez nem 
kötött szinten, de az elvárható szakértelemmel és gondossággal használni,  

j) Köteles az előírt kimutatásokat, nyilvántartásokat, elszámolásokat a külön utasításokban 
meghatározottak szerint vezetni. Munkáját (a munkakörhöz kapcsolódó előkészítő és befejező 
munkálatokat is beleértve) az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a kapott utasítások és 
határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával 
köteles végezni, 

k) Köteles ellátni képzettségének, végzettségének, besorolásának megfelelően az osztály feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatokat, a munkaköréhez kapcsolódó, itt nem szabályozott eseti, vagy 
rendszeres feladatokat minden esetben, ha annak szükségessége felmerül, vagy erre vezetőjétől 
utasítást kap. 

l) Az ügyintéző részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
4.1.2. A Bányászati Osztály ügykezelőinek feladat- és hatásköre: 
a) A bányafelügyelet munkavédelmi szabályzatának általános, valamint a munkakörére vonatkozó 

előírások betartása. 
b) Végzi a feladatkörébe utalt adminisztrációs, számítógépes adatkezelési- és nyilvántartási 

feladatokat, a telefonközpont-, a központi e-mail postaláda-, a telefaxkezelés munkáit, a 
sokszorosítást, a digitalizálást (szkennelés), valamint a postázást, az ügyiratkezelést és az 
irattárazást. 

c) Munkakörében eljárva végzi a jogszabályokban, valamint felsőbb szerv egyéb utasításában, 
állásfoglalásában meghatározott rá háruló feladatokat, az iratkezelést, a nyilvántartások vezetését, 
a határidők betartásával, valamint az egyéb ügyvitellel kapcsolatos feladatok jogszerű és 
szakszerű végrehajtásával.  

d) Végzi és ellátja a munka- és feladatkörébe tartozó különböző elszámolások, bizonylatok, stb. 
határidőben történő elkészítését és leadását.  

e) Tevékenysége során köteles a rendelkezésére álló munkaeszközöket külön képesítéshez nem 
kötött szinten, de az elvárható szakértelemmel és gondossággal használni.  
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f) Köteles az előírt kimutatásokat, nyilvántartásokat, elszámolásokat a külön utasításokban 
meghatározottak szerint vezetni. Munkáját (a munkakörhöz kapcsolódó előkészítő és befejező 
munkálatokat is beleértve) az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a kapott utasítások és 
határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával 
köteles végezni. 

g) Köteles ellátni képzettségének, végzettségének, besorolásának megfelelően az osztály feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatokat, a munkaköréhez kapcsolódó, itt nem szabályozott eseti, vagy 
rendszeres feladatokat minden esetben, ha annak szükségessége felmerül, vagy erre vezetőjétől 
utasítást kap. 

h) Az ügykezelő részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 

4.2. Építésügyi Osztály 

4.2.1. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatáskörök ellátásában közreműködő állami tisztviselő feladatai: 
a) kérelem alapján szakmai segítséget nyújt a feladatkörébe tartozó kérdésekben,  
b) segíti a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolását, 

egyeztetett végrehajtását, illetőleg az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzését, segíti a 
gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakítását, alkalmazását,  

c) az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok felett gyakorolt felügyeleti jogkörében ellenőrzi 
e hatóságok tevékenységét, a jogszabályok előírásainak betartását, valamint az építésügyért felelős 
miniszter közleménye alapján célvizsgálatokat, összevont hatósági célvizsgálatokat, illetve 
utóvizsgálati ellenőrzést tart,  

d) hatósági ügyekben dönt az elfogultság megállapításáról, illetve – elfogultság, valamint egyéb 
kizárási ok és illetékességi összeütközés esetén – megállapítja a kizárást és kijelöli az eljáró 
szervet, szükség esetén megteszi az elsőfokú hatóság mulasztása miatt szükséges intézkedéseket,  

e) ellátja a hatáskörébe tartozó építéshatósági feladatokat, dönt a hatáskörébe utalt építéshatósági 
ügyekben, valamint döntéseit az ÉTDR rendszer használatával közreadja, 

f) vezeti az osztály ÉTRD rendszer-adminisztrátori feladatait,  
g) az éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint ellenőrzi az építési hatósági feladatokat ellátó, 

valamint a járási hivatalok építésügyi (és örökségvédelmi) tevékenységében a Ket. végrehajtását és 
a hatósági tevékenység jogszerűségét,  

h) segíti a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolását, 
egyeztetett végrehajtását, illetőleg az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzését, segíti a 
gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakítását, alkalmazását,  

i) előkészíti a feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben keletkezett közigazgatási perekkel összefüggő 
beadványokat (előkészítő iratok, ellenkérelmek, fellebbezések, nyilatkozatok, stb.),  

j) együttműködve a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti egységgel közreműködik a 
feladatkörébe tartozó hatósági ügyekkel kapcsolatban indult közigazgatási peres/nemperes 
eljárásokban és a perképviselet ellátásában,  

k) a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. 
rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a Kormány által rendeletben meghatározott 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások esetén, mint építésügyi hatóság elvégzi a 
kisajátítási tervek záradékolását,  

l) a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben a 
Kormányhivatal számára meghatározott feladatokat lát el, ezen belül gondoskodik az Ebr 42 
rendszerbe érkező bejelentések kinyomtatásáról, előzetes helyszíni vizsgálatot végez, véleményezi 
a pályázati dokumentációt, közbenső- és utóellenőrzést végez, 

m) ellátja a Nemzeti Energetikusi Hálózat Miskolci Járási Hivatal illetékességi területére vonatkozó 
energetikai tanácsadást, és az energiamegtakarítási intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatokat, 
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n) intézi az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatkört érintő közérdekű bejelentésekkel, 
kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket, 

o) ellátja a területrendezési hatósági eljárással összefüggő hatósági feladatokat, és döntéseit az ÉTDR 
rendszer használatával közreadja,  

p) a területrendezési hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabály-módosító javaslatokat 
kezdeményez,  

q) véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben készített jogszabálytervezeteket. 
 

4.3. Oktatási és Hatósági Osztály 

4.3.1. Oktatási feladat- és hatáskörök ellátásában közreműködő állami tisztviselő feladat- és hatásköre 

4.3.1.1. Oktatásügyi hatósági feladatok: 
a) A Kormányhivatalnál jelentkezett érettségizőket érintő kérelmekkel kapcsolatos ügyek intézése; 
b) a kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság kivételével, az érettségi és szakmai 

vizsgabizottságok döntése, intézkedése, vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott 
fellebbezések elbírálása; 

c) közreműködés a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti feladatokat 
ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban; 

d) szakképzési megállapodás megkötésének előkészítése, illetve jogi ellenjegyzéssel ellátása a nem 
állami fenntartású szakképző iskola esetében; 

e) fenntartói döntéssel szembeni jogorvoslat elbírálása az Nkt. 40 § (1) bekezdése alapján. 
 

4.3.1.2. Köznevelési feladatok: 
a) Az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint az érettségi vizsgák megszervezése; 
b) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint, érettségi vizsgabizottság működtetése, 

az érettségi vizsgabizottságok elnökeinek kijelölése; 
4.3.1.3. Területfejlesztési és szakképzési feladatok: 
a) Az Országos Képzési Jegyzék alapján, a szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek, központi 

gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában történő közreműködés. 
 

4.3.2. Általános és megyei hatósági feladat- és hatáskörök ellátásában közreműködő állami tisztviselő 
feladatai 

4.3.2.1. Az eljárások során szükséges elsőfokú hatósági döntések és intézkedések előkészítése az 
alábbi ügycsoportokban: 
a) Anyakönyvi igazgatási ügyek és az anyakönyvi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok; 
b) a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXV. törvény (Lakástörvény) 1/A. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében külföldi jogi, 
vagy magánszemély által a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan 
tulajdon megszerzésének engedélyezése; 

c) kisajátítási ügyek; 
d) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény rendelkezései alapján a bányavállalkozó és az 

ingatlan tulajdonosának megegyezése hiányában a szolgalom alapítására és az annak fejében járó 
kártalanítás megállapítására irányuló ügyek; 

e) korlátozási kártalanítási és útlejegyzési ügyek; 
f) magyar igazolványokkal és az ehhez kapcsolódó egyéb okmányokkal összefüggő feladatok; 
g) szabálysértési eljárásokban kizárási ügyek; 

h) a hatósági közvetítői nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok. 
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4.3.2.2. Az eljárások során szükséges másodfokú, illetve másodfokon hozott elsőfokú, továbbá 
felügyeleti szervi jogállásban hozott hatósági döntések és intézkedések előkészítése az alábbi 
ügycsoportokban: 
a) anyakönyvi igazgatási ügyek 

b) közlekedési igazgatási ügyek; 
c) vízgazdálkodási ügyek; 
d) helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj, adóvégrehajtási ügyek; 
e) kereskedelmi- és iparigazgatási ügyek, szolgáltatási tevékenység folytatásával kapcsolatos ügyek 

f) közneveléssel kapcsolatos ügyek 

g) személyiadat- és lakcím-nyilvántartási ügyek; 
h) általános igazgatási ügyek: 

– a Ptk.-ból eredő birtokvédelemmel, továbbá állattartással, veszélyes ebek tartásával kapcsolatos 
ügyek; 

− a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A. § és 64/C. §-ában szabályozott, üzletszerű 
ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos 
ügyek;  

− a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a 
szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. 
rendelet rendelkezéseit – az abban foglaltaknak megfelelően – folyamatosan végrehajtja; 

− az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésével 
kapcsolatos ügyek.  

 

4.3.2.3. Közreműködés a járási hivatalok és jegyzők hatósági jogalkalmazói tevékenységének felügyeleti 
ellenőrzésében. 
 

4.4. Törvényességi Felügyeleti Osztály 

4.4.1. A törvényességi felügyeleti feladat- és hatáskörök ellátásában közreműködő állami tisztviselő 
feladatai: 

a) a település beosztása szerint ellátja a helyi önkormányzatok és szerveik, a nemzetiségi 
önkormányzatok és szerveik, valamint az önkormányzatok társulásainak törvényességi felügyeletét. 
Jogszabálysértés észlelése esetén előkészíti a jogszabálysértés megszüntetését célzó 
intézkedéseket, 

b) figyelemmel kíséri, hogy a felhívásra a megadott határidőn belül megérkezik-e a válasz, a határidő 
eredménytelen eltelte esetén a törvénysértés megszüntetése érdekében:  
− rendeletek vonatkozásában előkészíti a kúriai beadványok és a bírósági keresetlevelek 

tervezetét,  
− előkészíti a határozathozatali, feladatellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal 

szemben a bírósági eljárás megindítását a határozathozatal pótlásának elrendelésére, 
c) szükség esetén előkészíti a kormánymegbízott számára a képviselő-testület összehívására, az 

önkormányzat gazdálkodását érintően az Állami Számvevőszéki vizsgálat lefolytatására irányuló 
kezdeményezést, 

d) előkészíti a javaslatot az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatására, 

e) előkészíti a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének 
visszatartására, vagy megvonására a Magyar Államkincstárnál előterjesztendő kezdeményezést, 

f) előkészíti a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetésére indított 
per kezdeményezését, 
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g) előkészíti a fegyelmi eljárás kezdeményezését a polgármester és a jegyző ellen, a törvényben 
meghatározott esetekben a törvényességi felügyeleti bírság kiszabását, 

h) feldolgozza és elemzi a törvényességi felügyeleti tevékenység tapasztalatait és jelzi a 
főosztályvezetőnek, ha a törvénysértésekkel kapcsolatban egységes álláspont kialakítást tartja 
indokoltnak, 

i) rögzíti az önkormányzatok és szervei működésével összefüggő adatokat (jegyzőkönyvek, ülések, 
rendeletek, határozatok) az erre a célra szolgáló számítógépes rendszerben, 

j) gondoskodik a munkaköri leírása szerint területileg hozzá tartozó önkormányzatok, nemzetiségi 
önkormányzatok és szerveik által az NJT rendszeren keresztül felterjesztett iratok/dokumentumok 
kezeléséről (nyomtatás, küldés, archiválás), 

k) a döntés előkészítésnek szakaszában szakmai segítséget nyújt igény esetén a jegyzőknek, 
polgármestereknek, 

l) előkészíti a véleménykérésekre, bejelentésekre, panasz- és egyéb beadványokra a 
választervezeteket, intézkedéseket, 

m) figyelemmel követi a munkaköri leírásában meghatározott szakreferensi területét érintő 
jogszabályváltozásokat, alkotmánybírósági, bírósági döntéseket, melyeket ismertet a főosztályi 
értekezletek alkalmával, 

n) a szakmai referensi rendszernek megfelelően segíti a partnerség elvének szellemében más 
ügyintéző kollégák munkáját, 

o) a vezető megbízása esetén részt vesz a jegyzői egyesületek által szervezett szakmai napokon, 
testületi, vagy társulási üléseken,  

p) fogadja az osztályra érkező ügyfeleket az ügyfélközpontú, szolgáltató közigazgatás 
követelményének figyelembevételével, 

q) a munkaköri leírásnak és a vezetői utasításnak megfelelően tartós távollét esetén ellátja a távollévő 
munkatárs helyettesítésével kapcsolatos feladatokat, 

r) közreműködik a Főosztály vezetői által meghatározott egyéb feladatok teljesítésében. 
 

4.5. A Főosztályon foglalkoztatott ügykezelő általános feladat- és hatásköre: 
4.5.1. Az ügykezelő a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi a 

munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és 
határidők figyelembevételével. Ennek során: 
a) gondoskodik az ügyiratok szignálásra, iktatásra való előkészítéséről, valamint a Főosztályon belüli 

ügyintézőkhöz való továbbításáról, vezeti az előadói könyveket, elvégzi az iktatással, irattárazással 
kapcsolatos feladatokat, felelős a Főosztályra érkezett, vagy itt keletkezett iratok fizikai 
mozgatásáért; 

b) kiadmányozásra előkészíti, postázza a kiadmányozott ügyiratokat, ennek megtörténtét jelöli az 
iratokon; 

c) az iratokkal kapcsolatos ügyviteli műveleteket regisztrálja az erre rendszeresített módon; 
d) ellátja a Főosztály munkájával kapcsolatos elektronikus, fénymásolási feladatokat, kezeli a 

telefonokat; 

e) vezeti a Főosztály munkatársainak szabadság nyilvántartását és gondoskodik a jelenléti ív 
vezetéséről; 

f) összeállítja és leadja az irodaszer igényléseket és a Főosztály gépkocsi-igénylését; 
g) kezdeményezi a Főosztály technikai felszerelésének megfelelő karbantartását; 
h) gyűjti és tárolja a Főosztályra érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatja az 

érintetteket; 
i) a Törvényességi Felügyeleti Osztályon továbbítja a nemzetiségi önkormányzatok 

Kormányhivatalhoz megküldött jegyzőkönyveit a támogató szervezet részére; 
j) ellátja mindazokat a feladatokat, mellyel a vezető megbízza. 



  
129  

 

4.5.2. Az Építésügyi Osztályon foglalkoztatott ügykezelő további, különös feladatai: 
a) gondoskodik az ÉTDR rendszerben beérkező ügyiratok kinyomtatásáról, azok előzményezését 

követően az érkeztetésre való továbbításról, 
b) kimenő ügyiratok esetében gondoskodik az aláírásra való előkészítéséről, valamint azok 

beiktatásáról és az ÉTDR rendszerben továbbított iratok expediálásáról,  
c) ellátja az osztály irattárának kezelését, az elintézett ügyiratok irattárba helyezését. 
 

5. A Hatósági Főosztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
helyettesítési rendje 

 

Az Hatósági Főosztály ügyintézőjét, ügykezelőjét, munkavállalóját a főosztályvezető által kijelölt 
ügyintéző, ügykezelő, munkavállaló helyettesíti.  
 

A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 



130  

II.12. melléklet  
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának ügyrendje 

 

1. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály szervezete, személyi állománya 

 

Szervezeti egység hivatalos megnevezése: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal   Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya 

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
Telefon:  06-46/512-929 

Fax:  06-46/795-708 

E-mail cím: penzugy@borsod.gov.hu, informatika@borsod.gov.hu 

 

A Főosztály élén a főosztályvezető áll. A Főosztályon belül öt osztály működik: 
● Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály 

● Informatikai Osztály 

● Pénzügyi Osztály 

● Számviteli Osztály 

● Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály 

 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője látja el a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
vezetését. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a 
Főosztály létszámadatai a következők: 
 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 130 

Főosztályvezető 1 

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály 

- ebből Mt. hatálya alá tartozó 

54 

28 

Informatikai Osztály 19 

Pénzügyi Osztály 18 

Számviteli Osztály 24 

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály 14 

 

2. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály működése 

 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály feladataira és működésére a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 
rendeletben, a mindenkor hatályos Alapító Okiratban, az SZMSZ-ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb 
belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben 
foglaltak az irányadóak. 
 

A Hivatal gazdálkodásának megszervezésében, irányításában és végrehajtásában az alábbi 
jogszabályok előírásait kell figyelembe venni és alkalmazni: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.), 

mailto:penzugy@borsod.gov.hu
mailto:informatika@borsod.gov.hu
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- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 
- a mindenkor hatályos költségvetési törvény, 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz), 
- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, 
- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. 

 

A főosztályvezető, illetve távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes az 

állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint 
értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a Főosztály valamennyi osztályának vezetője. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint az 
osztály vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és az osztály valamennyi 
állami tisztviselője, állami ügykezelője. 
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14. 00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. Eltérő munkarendet a főosztályvezető és a főigazgató 
javaslatára a kormánymegbízott engedélyezhet. 
 

A gépjárművezetők és egyéb fizikai alkalmazottak munkarendje havi munkaidőkeretben kerül 
megállapításra. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén 
a főosztályvezető-helyettes, vagy az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles 
a munkatárs az eltávozás előtt az elektronikusan vezetett „távozási naplóban” az eltávozás és a 
visszaérkezés időpontját feltüntetni, melyet az osztályvezető ellenőriz. A munkatárs köteles a távollét 
idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályon foglalkoztatottak tekintetében a 
főosztályvezető, illetve főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a főosztályvezető-

helyettes feladata, mely az erre rendszeresített szigorú számadású szabadságengedély nyomtatványon 
történik. 
 

A főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes egyes 

feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló 
szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport 
koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott 
ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a főosztályvezető jelöli ki. 
 

3. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály feladat- és hatásköre 

 

3.1. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály feladat- és hatásköre 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellátja a Kormányhivatal működéséhez szükséges pénzügyi, 
számviteli gazdálkodási, üzemeltetési, valamint informatikai rendszerüzemeltetési feladatokat, 
lebonyolítóként kifizeti a járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális ellátásokat. 
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3.1.1. Költségvetési tervezéssel kapcsolatos feladatok: 
A Főosztály az éves költségvetésének tervezetét az előzetes költségvetési keretszámokhoz és a 
tervezési körirathoz igazodóan, számításokkal megalapozva készíti el, érvényesítve a gazdaságossági, 
hatékonysági, eredményességi követelményeket. 
 

3.1.1.1. A Hivatal költségvetési javaslata eredeti előirányzatból áll. 
A költségvetési javaslat összeállításakor meg kell tervezni a meghatározott keretszámok alapján 
mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek: 

- forrástól függetlenül a feladatokkal kapcsolatosak, 
- a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, 
- jogszabályon, szerződéses kötelezettségen, megállapodáson alapulnak, 
- az eszközök hasznosításával függenek össze. 

A Főosztály a költségvetési javaslatot a Miniszterelnökség Költségvetési és Intézményfelügyeleti 
Főosztályára (a továbbiakban: KIF) küldi meg az irányító szerv által meghatározott időpontig. 
 

3.1.1.2. A Főosztály a fejezetet irányító szerv által megadott határidőig elemi költségvetést készít.  
Az elemi költségvetés magában foglalja: 

- a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt előirányzatokon belül rovatrendenként, 
- a Kormányhivatal személyi juttatásainak és létszámának összetételét. 

A részletes előirányzatokat számítási anyaggal és indoklással kell alátámasztani, melyből az 
alábbiaknak kell kitűnnie: 

- a feladatellátáshoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzatainak belső tagolása, 
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alapja és összege, 
- dologi kiadások számításának alapja és összege, 
- tervezett átadott pénzeszközök, támogatás értékű kiadások célja és címzettje, 
- beruházások tételesen, 
- működési bevételek jogcímei és összegei. 
 

3.1.1.3. Az elemi költségvetést a kormánymegbízott (tartós távollétében a főigazgató) és a 
főosztályvezető írja alá. 
 

3.1.1.4. A Főosztály az elemi költségvetést a KGR-K11 rendszer alkalmazásával rögzíti és az irányító 
szerv által meghatározott időpontig küldi meg az irányító szerv felé. A megküldött elemi költségvetést az 
irányító szerv felülvizsgálja és dönt a jóváhagyásáról.  
 

3.1.2. Előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással kapcsolatos 
feladatok: 

A Hivatal előirányzatok feletti rendelkezési joga kiterjed az: 
- előirányzatok felhasználására, 
- kiemelt előirányzatok módosítására, illetve azok megváltoztatásának kezdeményezésére. 
 

3.1.2.1. A Kormányhivatal költségvetési támogatási előirányzata alaptevékenységre és az ezzel 
összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 
 

3.1.2.2. A Főosztály a költségvetésben jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes tételek 
előirányzataitól – az Ávr.-ben foglalt előírások betartásával – előirányzat-felhasználási hatáskörében az 
előirányzatok megváltoztatása nélkül is eltérhet. 
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3.1.2.3. Az Ávr. 36. §-a alapján a Hivatal saját előirányzat-módosítási hatáskörében a kiadási 
előirányzatokat: 

 a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 
 a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 
 a B6 Működési célú átvett pénzeszközök, 
 a B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök  

rovatokon tervezett bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg a költségvetési évben meghatározott 
céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel (ha azok a költségvetési év bevételeinek 
tervezésekor még nem voltak figyelembe vehetőek) abban az esetben is megemelheti, ha a bevételi 
előirányzatok még nem teljesültek. Szintén saját hatáskörben kerülhet sor a B813 Maradvány 
igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett kiadási előirányzatok megemelésére. 
 

3.1.2.4. A működési és felhalmozási, valamint a kölcsönök előirányzat-csoportokon belül a kiemelt 
előirányzatok között a Hivatal saját hatáskörben hajthat végre előirányzat-átcsoportosítást, mely nem 
irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. 
 

3.1.2.5. A szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybe vételére a dologi 
kiadások között eredeti előirányzatként megtervezett összeg csak a személyi juttatások egyidejű 
átcsoportosításával növelhető. 
 

3.1.2.6. A tervezettet meghaladó (bevételi előirányzatain felüli) többletbevétel az irányító szerv előzetes 
engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szervi 
hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. 
 

3.1.2.7. Az Ávr. 167. § (4) bekezdése alapján a Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat 
módosításokról az intézkedés meghozatalát követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a Kincstárt és a 
fejezetet irányító szervet. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek az Áht. 107. § (2) bekezdése alapján a 
Kincstári tájékoztatóban foglaltak szerint elektronikus úton kell eleget tenni. 
 

3.1.2.8. Az előirányzat-módosítások előkészítése a Főosztály feladata. 
 

3.1.2.9. Az egyes kiemelt előirányzatok között szükséges előirányzat-átcsoportosításra, illetve rendkívüli 
körülmények miatt szükséges esetleges többlettámogatás igénylésére a Főosztálynak kell az 
intézkedést kezdeményezni. 
 

3.1.2.10. A saját hatáskörű előirányzat-módosítások a kormánymegbízott, vagy távollétében a főigazgató 
jóváhagyásával hajthatók végre. 
 

3.1.2.11. A havi finanszírozási korrekcióra - költségvetési támogatás előrehozására - a Főosztálynak kell 
az intézkedést kezdeményezni a KIF-nél a Magyar Államkincstár által rögzített feltételek mellett. 
 

3.1.2.12. A többletbevételek felhasználása: 
Többletbevétel a Hivatalnál a közhatalmi bevételek, az intézményi működési bevételek és a felhalmozási 
bevételek eredeti, vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított 
bevételi előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg. 
 

Az államháztartásért felelős miniszter engedélyével használható fel a többletbevételnek az eredeti 
bevételi előirányzat 30 %-át, de legalább 50 millió forintot meghaladó része. 
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A többletbevétel felhasználására irányuló kérelmet az államháztartásért felelős miniszter rendeletében 
meghatározottak figyelembevételével az irányító szervhez kell benyújtani. 
 

Az irányító szerv vagy az államháztartásért felelős miniszter döntéséig a többletbevétellel a Hivatal 
bevételi előirányzatait nem lehet módosítani. A felhasználásra nem engedélyezett összeget a döntés 
közlésétől számított öt napon belül a központi költségvetésnek be kell fizetni. 
 

3.1.3. Üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, 
hasznosításával kapcsolatos feladatok: 
 

3.1.3.1. A vagyonkezelésében lévő vagyonelemek tekintetében a Hivatal látja el a tulajdonosi jogok 
gyakorlását és a vagyongazdálkodás feladatait, mely különösen az állami vagyon rendeltetésének 
megfelelő - az állami feladatok ellátásához, a társadalmi szükségletek kielégítéséhez, valamint a 

Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának elősegítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló - 

hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő felhasználásának biztosítását (közvetlen 
felhasználás), illetve közvetett hasznosítását (beleértve a vagyoni kör változását eredményező 
értékesítést), valamint az állami vagyon gyarapítását (ideértve a vagyoni kör bővítését is) jelenti. 
 

A Hivatal önálló tulajdonjoggal nem rendelkezik, bármely dolog tulajdonjogát, vagy valamely vagyoni 
értékű jogot a Magyar Állam javára szerez meg. 
 

Az állami vagyon felett a Hivatal vagyonkezelői joggal rendelkezik, a működtetési feladatokat a Hivatal 
látja el. 
 

3.1.3.2. Az ingatlanvagyon üzemeltetési köréből a gazdasági szervezet feladatai közé tartozik: az 
energiagazdálkodás, a fűtésszolgáltatás és a közüzemi kiadások tapasztalati adatokkal - ahol 

lehetséges mérőszámmal - megalapozott tervezése, kiadásainak figyelemmel kísérése, kapcsolattartás 
a Hivatal főosztályainak és a járási hivatalok elhelyezését is biztosító épület üzemeltetőjével. 
 

3.1.3.3. A Főosztály javaslatot tesz a vagyonhasznosításra, részt vesz a hasznosítási és egyéb, a 
Hivatal működésével kapcsolatos szerződések szövegezésében, kezeli a vagyonhasznosítással 
összefüggő nyilvántartásokat, felügyeli az ezzel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek betartását. 
 

3.1.3.4. A Hivatal köteles az állami vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, értékét 
megőrizni, védeni, lehetőség szerint a vagyonértékét növelni. 
 

3.1.3.5. Beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok: 
A feladatellátáshoz szükséges Kbt. hatálya alá nem tartozó, a központosított közbeszerzés tárgykörén 
kívüli termék beszerzések és szolgáltatások megvásárlása a közbeszerzések és beszerzések rendjéről 
szóló kormánymegbízotti utasításban foglaltak szerint bonyolítható. 
 

A közbeszerzés során a Kbt. figyelembevételével elkészített, fenti pontban nevesített utasítás alapján 
kell eljárni. 
 

Minden olyan árubeszerzés és szolgáltatás vásárlás, ami a központosított közbeszerzések közé tartozik, 
kizárólag az érvényes keretszerződésekben megjelölt szállítótól szerezhető be. 
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3.1.3.6. A vagyon védelméről az eszközt használó szervezeti egységnek kell gondoskodni. Az 
eszközökért való felelősség a gondos használatra, továbbá a belső őrzésre és tárolásra terjed ki. A 
kihelyezett, különösen nagy értéket képviselő eszközökért az ezzel megbízott személy felel. 
 

3.1.3.7. A Főosztály végzi a Hivatal tulajdonában, kezelésében, illetve használatában lévő 
vagyontárgyak nyilvántartását, és irányítja a leltározásával kapcsolatos feladatokat. 

 

3.1.3.8. Az ingó vagyont a Hivatal alapfeladatainak ellátásához kell felhasználni. Az eredményes, illetve 
hatékony működést már kevésbé szolgáló, a feleslegessé váló, valamint az elhasználódott 
vagyontárgyak hasznosíthatóak. A hasznosításkor az érvényes jogszabályok alapján, valamint a belső 
szabályzatban rögzítettek szerint kell eljárni. 
 

3.1.3.9. Biztosítások kötésének rendje: 
A Hivatal a vagyon- és felelősségbiztosítását az előírt központi intézkedés szerint rendezi. 
A Hivatal a használatában álló személygépkocsik KGFB és CASCO biztosítását az előírt központi 
intézkedés szerint rendezi. 
 

3.1.3.10. Rendkívüli események jelentése: 
A Főosztály összegzést készít a beszámoló részeként a használatban lévő eszközökre vonatkozóan: 

- a gépjárműlopásokról, 
- értékhatártól függetlenül a közúti közlekedési balesetekből származó totálkárokról, 
- az egyéb vagyoni tárgyakban az egymillió forint becsült káreseményt meghaladó eseményekről. 

 

3.1.4. A munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi feladatok: 
3.1.4.1. Illetmény- és munkaerő-gazdálkodás: 
A munkaerő-gazdálkodás feladatainak kijelölése során a Hivatalnak azt az alapvető célt kell figyelembe 
venni, hogy az alapító okiratban megjelölt tevékenységek ellátásához a megfelelő szakképzettségű és 
összetételű munkaerő (létszám) rendelkezésre álljon. 
 

A munkaerő-gazdálkodás általános feladatai: 
- a Hivatal működéséhez szükséges munkaerő kereslet megtervezése, figyelembe véve az 

engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatának mértékét 
- a szükséges létszám felvétele, foglalkoztatása 

- a munkaerő továbbképzése. 
 

A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya nyilvántartásokat vezet a létszám 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó illetménykötelezettség vállalhatóságára, az illetmény megtakarítás 
felhasználására, a feladatellátás összetevői szerinti tényleges létszám foglalkoztatására. A 
nyilvántartásokból egy példányt átad a Főosztálynak tájékoztatásul. 
 

Létszám személyi juttatási előirányzat nélkül nem tervezhető. A Hivatal a hatáskörébe utalt személyi 
juttatások és létszám előirányzatával - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan 
gazdálkodik. A betöltetlen álláshelyekkel úgy kell gazdálkodni, hogy álláshely az év bármely pontjában 
betölthető legyen. 
 

A Hivatal részére megállapított személyi juttatási előirányzatból kell biztosítani az állami tisztviselőkről 
szóló 2016. évi LII. törvény szerinti illetményeket, és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
alapján foglalkoztatott munkavállalókat megillető juttatásokat. 
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A rendszeres személyi juttatások számfejtése központosított illetményszámfejtés körében történik. A 
rendszeres személyi juttatásból eredő megtakarítások felhasználásáról a kormánymegbízott rendelkezik. 
A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem 
vállalható. 
 

A nem rendszeres személyi juttatások számfejtése a KIRA rendszerben történik. 
 

A könyvvitelben kell megoldani a külső és belső információs igényekhez szükséges illetmény kiadások 
tagolását. 
 

3.1.4.2. Megbízási és szolgáltatásnyújtás tárgyú szerződések kötésének feltételei: 
A Hivatal külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások tétel előirányzatának terhére természetes, vagy jogi személlyel, 
illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha: 

a)  azt jogszabály nem zárja ki, 
b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratában, illetve a szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározott szakmai alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükséges, és 

c) Kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő 
szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai 
adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység 
részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben 
rendszertelenül ellátandó feladat. 

 

A Hivatal állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás 
munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben 
a díj kifizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után 
kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a Hivatal 

állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó 
feladatainak is maradéktalanul eleget tett. 
 

A szerződéskötés feltétele, hogy a szerződő fél rendelkezzen az adott feladat elvégzéséhez szükséges 
szakmai végzettséggel, illetve kompetenciával. 
 

Szerződés az alábbi sorrendiség betartásával köthető: külső természetes, vagy jogi személlyel, illetve 
jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel, ha az előzőekben rögzítettek szerint nem végezhető el az 
adott feladat. 

 

A szerződésnek tartalmaznia kell: 
- az ellátandó feladatot, 
- a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását, határidejét, 
- a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesítés 

devizanemét, módját és feltételeit, 
- a kifizetés határidejét, 
- a szerződés részletes feltételeit, 
- a szerződés időtartamát, 
- a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről ki(k) köteles(ek) a feladat 

ellátására, 
- az ellenjegyző nevét és keltezéssel ellátott aláírását, 
- a teljesítés igazolására felhatalmazott megnevezését. 
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3.1.4.3. Kiküldetés: 
A bel- és ideiglenes külföldi kiküldetés engedélyezése és az alkalmazásra kerülő költségtérítések 
megállapítása a Hivatal „Bel- és ideiglenes külföldi küldetés rendjéről" szóló szabályzatának foglalt 
rendelkezések figyelembevételével történik. 
 

3.1.5. A szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 
3.1.5.1. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály a járási hivatalok adatszolgáltatása alapján megigényli a 
szociális ellátások összegét, valamint a forrás rendelkezésre állása után átutalással, illetve postai 
utalással továbbítja azt a jogosultak részére. 
 

3.1.5.2. A járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális juttatások jogosultak felé történő kiutalásával 
kapcsolatos feladatok ellátása a tárgyban kiadott kormánymegbízotti utasításban foglaltak szerint 
történik. 
 

3.1.5.3. Az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjak végrehajtási eljárásának elektronikus úton 
történő kezdeményezése az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. 
 

3.1.6. A költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos 
operatív feladatok: 
3.1.6.1. Számlázás rendje: 
A Hivatal az ÁFA hatálya alá nem tartozó tevékenységből származó befizetésekről számviteli bizonylatot 
vagy számlát köteles kiállítani. A számla kiállítására vonatkozó részletes előírásokat a bizonylati rendről 
szóló kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. A fentieken túl számlázandó mindaz az értékesítés 
(felesleges, kiselejtezett eszközértékesítés, magántelefon költségtérítés, bérleti díj, közüzemi díjak 
tovább-számlázása, stb.), ami az ÁFA törvény alapján számlaadási kötelezettséggel jár. 
 

3.1.6.2. A kiadások fedezetét részben biztosító saját bevétel beszedése annak a szervezeti egységnek a 
feladata, amelynek tevékenységével kapcsolatosan a bevétel keletkezik. A bevételi hátralékok törlésére 
csak az érvényes jogszabályok, valamint a szervezeti egység vezetőjének felterjesztése alapján a 
kormánymegbízott engedélyének birtokában lehet intézkedni. 
 

3.1.6.3. Követelések behajtása és nyilvántartási rendje: 
 Az előírt követelések behajtása érdekében a Hivatal a lehető legnagyobb odafigyeléssel és 
gondossággal jár el. A követelések behajtása azon szervezeti egység feladata, amely tevékenysége 
alapján a számla kiállításra került, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére a döntést meghozta, a 
fizetési kötelezettséget előírta, a bírságot kiszabta. A Főosztály a követeléseket nyilvántartásba veszi, és 
a tárgyhó 15. napjáig az analitikus nyilvántartást a szervezeti egységek felé megküldi. 
  

 A követelések behajthatatlanná nyilvánításának részletes szabályait az Értékelési szabályzat 
tartalmazza. 

  

 Követelés származhat: 
- vevőktől számla alapján, 
- a járási hivatalok által hozott jogerős döntés alapján,  
- a főosztályok által hozott jogerős döntés alapján (pl. igazgatási szolgáltatási díj, bírság), 
- pervesztes féltől bírósági ítélet, végzés alapján, 
- munkavállalóktól költségtérítés, kártérítés, egyéb visszafizetési kötelezettség alapján. 

  

 A nyilvántartás a Számlarendben meghatározott analitikával történik. 
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3.1.7. A pénzgazdálkodással, a bankszámla és házipénztár kezeléssel kapcsolatos feladatok: 
3.1.7.1. A Hivatal működésének feltételeit biztosító pénzellátást az irányító szerv által a Magyar 
Államkincstáron keresztül megnyitott támogatási keret és a saját bevételek figyelembevételével kell 
megszervezni. 

 

3.1.7.2. A fizetőképesség biztosítása érdekében mindenkor összhangot kell teremteni a kiadások 
teljesítése és a bevételek beszedése között. 

 

3.1.7.3. Általános elvként érvényesítendő az, hogy kiadás teljesítése a befolyó bevételek, illetve 
támogatási előirányzati keret lebontásának arányában engedélyezhető. 

 

3.1.7.4. A számlák feletti rendelkezési jogosultságra a hatályos jogszabályokban, valamint a Pénz- és 
értékkezelési szabályzatban foglaltak az irányadók. 
 

3.1.7.5. A számlák felett rendelkezni az arra jogosultnak a pénzgazdálkodás körében előírt, 
záradékokkal ellátott bizonylatok, utalványozási rendelkezések alapján, a kijelölt fizetési mód 
alkalmazásával lehetséges. A számlaműveleteknél a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályi előírások az 
irányadók. 

 

3.1.7.6. A készpénz kezelése a pénzkezelő-helyeken és a házipénztáron keresztül a teljes anyagi 
felelősséggel tartozó pénzkezelő és pénztáros, illetve a kijelölt helyettesek alkalmazásával a Pénz- és 
értékkezelési szabályzat előírásai alapján történik. 
 

3.1.7.7. Reprezentáció: 

A reprezentációra fordított keretet az irányító szerv iránymutatásának megfelelően lehet a 
költségvetésben előirányozni. A felhasználásra a „Belföldi reprezentációval kapcsolatos szabályzat" 
rendelkezései irányadók. 
 

3.1.8. A számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó hatályos 
jogszabályokból adódó - könyvvezetéssel és beszámolással kapcsolatos – feladatok: 

3.1.8.1. A főosztályvezető felelős a Számviteli politika, Számlarend összeállításáért, folyamatos 
karbantartásáért. A Számviteli Osztály vezetője felelős a naprakész könyvvezetés helyességéért. A 
Hivatal a számviteli feladatokat a vonatkozó jogszabályok, a Számviteli politika és a Számlarend 
előírásainak megfelelően látja el. 
 

3.1.8.2. A Hivatal a Gazdálkodási keretszabályzat keretében készíti el a gazdálkodás rendjére 
vonatkozó szabályzatokat, melyek kiterjednek különösen a vagyongazdálkodás rendjére, a 
vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére, az eszközök és források leltározására és értékelésére, 
a szolgáltatásnyújtás vonatkozásában az önköltségszámítási szabályokra, a pénz- és értékkezelés 
rendjére, a beszerzésekre és a kötelezettségvállalás rendjére. 
 

3.1.8.3. A Számviteli Politika végrehajtásáért és annak ellenőrzéséért a főosztályvezető a felelős. 
 

3.1.8.4. A könyveléshez a ForrásNET integrált könyvelési programot kell alkalmazni. 
 

3.1.8.5. Beszámolás: 
A Főosztály az előirányzatok alakulásáról és azok teljesítéséről, a vagyoni, pénzügyi és létszám 
helyzetben bekövetkezett változásokról a költségvetési év könyveinek zárását követően elemi 
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költségvetési beszámolót, a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást készít az Áhsz-ben foglalt 

módon és határidőre. 
 

Az éves elemi költségvetési beszámolót a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített 
nyomtatványgarnitúra meghatározott űrlapjainak kitöltésével kell elkészíteni, melyet a KGR-K11 program 

segítségével elektronikus módon is továbbítani kell. 
 

A beszámolót a kormánymegbízott (tartós távollétében a főigazgató) és a főosztályvezető írja alá. A 
beszámoló elkészítését a számviteli szolgáltatást végzők névjegyzékében szereplő személy végezheti. 
 

3.1.8.6. Maradvány megállapítása, visszaigazolása: 
A Hivatalnak a költségvetési év során keletkezett bevételeinek és kiadásainak különbözete. 
 

A Hivatal maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg az Áhsz előírásainak megfelelően, 
melyet a KIF az elemi beszámoló ellenőrzése során felülvizsgál, majd ezt követően visszaigazolja a 
jóváhagyott, felhasználható maradványt. 
 

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a beszámoló jóváhagyást követően felhasználható. A 
visszaigazolás után az elvont maradványösszeget be kell fizetni a megadott számlára. 
 

3.1.9. A belső kontroll rendszer működtetéséből adódó feladatok 

 

3.1.10. A havi, a negyedéves, a féléves, az éves és az eseti adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok: 
A negyedéves, illetve eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az irányító szerv külön 
rendelkezése, jogszabályi rendelkezés, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint történik. 
 

3.1.10.1. KSH felé teljesítendő adatszolgáltatások: 
- negyedéves gazdaságstatisztikai jelentés (határidő: negyedévet követő hó 20.), 
- éves gazdaságstatisztikai jelentés (határidő: tárgyévet követő év március 31.), 
- folyó környezetvédelmi ráfordításokról jelentés (határidő: tárgyévet követő év május 31.). 

 

3.1.10.2. MNV Zrt. felé teljesítendő adatszolgáltatások: 
- vagyongazdálkodási terv (határidő: május 31.), 
- a terv teljesítésről szóló beszámoló (határidő: tárgyévet követő év május 31.), 
- vagyonkataszteri jelentés (határidő: tárgyévet követő év május 31.). 

 

3.1.10.3. Közbeszerzéssel kapcsolatos jelentések: 
- éves közbeszerzési terv készítése (határidő: március 31.) és módosítása, 
- negyedéves közbeszerzési terv készítése, 
- éves statisztikai összegzés elkészítése (határidő: május 31.), 

- közbeszerzési eljárás esetén: hirdetmény, szerződés teljesítéséről és módosításáról szóló 
tájékoztató. 

 

3.1.10.4. A Hivatal a költségvetése előirányzatait terhelő tartozások állományának alakulásáról szóló 
adatszolgáltatást – nemleges adat esetén is – a Magyar Államkincstár által kialakított és biztosított 
elektronikus felületen havonta, a tárgyhó utolsó napi állapotának megfelelően, a tárgyhót követő hónap 
5. napjáig köteles teljesíteni. 
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3.1.10.5. A Hivatal a devizában teljesített kifizetésekről tárgyhó 20. napjáig köteles adatszolgáltatást 
teljesíteni a Miniszterelnökség felé. 
 

3.1.10.6. A Hivatal személyi juttatásai és járulékai nettó finanszírozásához szükséges információt a 
központi illetmény-számfejtési rendszerből rendelkezésre álló adatokból a Magyar Államkincstár 
szolgáltatja E-adaton keresztül. 
 

3.1.10.7. Az adatközlés költségvetési szerv hibájából történő elmulasztása esetén a Magyar 
Államkincstár az előirányzat-felhasználási keretnyitást felfüggeszti, az előirányzat-felhasználási 
keretszámla terhére benyújtott fizetési megbízásokat - az adatszolgáltatás pótlásáig - nem teljesíti. 
 

3.1.10.8. Áfa bevallás a NAV felé (határidő: minden hó 20. napja). 
 

3.1.10.9. Az éves személyi jövedelemadó és járulékigazolások kiosztása a dolgozóknak. 
 

3.1.10.10. Rehabilitációs hozzájárulás és cégautó adóbevallás a NAV felé (határidő: tárgynegyedévet 
követő hó 20., éves bevallás: tárgyévet követő év február 25.). 
 

3.1.10.11. Idegenforgalmi adó bevallása az érintett önkormányzatok felé (határidő: tárgyhót követő  
hó 15.). 
 

3.1.10.12. Prémium évek programban résztvevők juttatásainak igénylése az irányító szerv felé (az 
irányító szerv által kért határidőben, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó 15., a IV. negyedév 
esetében: december 1.). 
 

3.1.10.13. A KIF részére havi/negyedéves rendszeres adatszolgáltatás teljesítése a következőkről: 
- a várható bevétek és kiadások alakulása (a KIF által kért határidőben), 
- főkönyvi kivonat küldése a KGR-K11 rendszeren teljesített negyedéves mérlegjelentéssel 

egyidejűleg (határidő: tárgynegyedévet követő hó 20-a). 

 

3.1.10.14. Adatszolgáltatás a Miniszterelnökség Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztálya felé: 
- a Hivatal ingatlan- és járműállományáról (határidő: tárgynegyedévet követő hó 15-éig). 

 

3.1.10.15. Adatszolgáltatás az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé: 
- a földmérési adatszolgáltatási bevételekről (határidő: tárgyhót követő hó 10.), 
- a digitális alaptérképekből végzett adatszolgáltatás díjának 70-30 %-os megosztásáról (határidő: 

tárgyhót követő hó 10-ig.). 

 

3.1.10.16. Adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár Államháztartási Számviteli Főosztálya felé:  
- a központi költségvetést megillető bevételek alakulásáról (határidő: tárgyhónapot követő hó 15-e). 

 

3.1.10.17. Adatszolgáltatás a szociális ellátások igénylésével, kifizetésével kapcsolatosan: 
3.1.10.17.1. A Magyar Államkincstár felé: 

- járási hivatalonként a megelőlegezett gyermektartásdíjak, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás kifizetési igényekről (határidő: tárgyhó 15-ig), 

- ERA kód rendezés benyújtása (szükség szerint). 
 

3.1.10.17.2. Az EMMI felé: 
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- járási hivatalonként az otthonteremtési támogatás kifizetési igényekről (határidő: tárgyhó 15-ig), 

- könyvelési feladás megküldése (határidő: tárgyhót követő hó 5-ig). 

- féléves és háromnegyedéves beszámoló a teljesítésekről (határidő: tárgynegyedévet követő hó 15-

ig, 

- valamint az éves pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése (határidő: tárgyévet követő év február 
15-éig) 

 

3.1.10.18. A lezárt Uniós projektekkel kapcsolatos fenntartási jelentések benyújtása az EMIR 
rendszeren Közreműködő Szervezet felé, évente a projekt lezárásáról szóló dokumentumban 
meghatározott határidőre. 
 

3.1.10.19. Adatszolgáltatás a NAV felé, a havonkénti előrejelzés megküldésével a költségvetési 
kapcsolatok várható alakulásáról (határidő: tárgyhó 1-ig) 

 

3.1.10.20. Adatszolgáltatás megküldése a Miniszterelnökség és a Belügyminisztériumrészére a 
negyedéves céljuttatások kifizetéséről (határidő: negyedévet követő 15-ig) 

 

 

3.2. A Főosztályvezető feladat- és hatásköre 

3.2.1. Ellenjegyzi a kormánymegbízott gazdasági intézkedéseit. 
3.2.2. Vezeti és iránymutatást ad a költségvetési tervezéssel, előirányzat felhasználással, számvitellel, 

a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatok végrehajtásához. 
3.2.3. Gondoskodik a Hivatal fenntartásával, működtetésével, beruházásokkal kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. 
3.2.4. Vezeti a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos teendőket. 
3.2.5. Iránymutatást ad a leltározás végrehajtásához. 
3.2.6. Intézkedik a selejtezési eljárás lefolytatására a kormánymegbízott által kijelölt Selejtezési 

Bizottság útján. 
3.2.7. Ellátja a Humánpolitikai Osztállyal közösen a munkaerő gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 
3.2.8. Irányítja a készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel és 

adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 
3.2.9. Figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek teljesülését, az előirányzatok alakulását. 
3.2.10. Ellenjegyzi a kötelezettségvállalásokat és az utalványozást a vonatkozó jogszabályok, valamint 

„A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendjé"-ről szóló szabályzat 
alapján. 

3.2.11. Összeállítja a Főosztály éves munkatervi javaslatát és beszámolóját. 
3.2.12. Részt vesz a költségvetés tervezésében. 
3.2.13. Ellenőrzi a mérlegjelentéseket és beszámolókat. 
3.2.14. Figyelemmel kíséri az előirányzat-felhasználás alakulását. 
3.2.15. Közreműködik az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésében. 
3.2.16. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést végez. 
3.2.17. Javaslatot tesz mindazon körben a Hivatal éves munkaprogramjára, valamint éves ellenőrzési 

tervére, amely a Főosztály feladatait érinti. 
3.2.18. Beszámol a főigazgatónak, értékeli a Főosztályra vonatkozó szakmai munkát. 
 

3.3. A Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály feladat- és hatásköre 

3.3.1. Előkészíti és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, ellenőrzi a közbeszerzési 
adatszolgáltatásokat.  
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3.3.2. Ellenőrzi a gépjárműparkkal kapcsolatos elszámolásokat, gazdaság statisztikai és 
vagyongazdálkodási jelentéseket. 

3.3.3. Gondozza a kincstári vagyonnal kapcsolatos szerződéseket. 
3.3.4. Közreműködik a vagyonhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítésében és 

lebonyolításában, ellenőrzi a közbeszerzési adatszolgáltatásokat.  
3.3.5. Folyamatosan figyeli a vagyon állagmegóvását, fejlesztését elősegítő pályázati kiírásokat, és 

arról folyamatos tájékoztatást ad vezetői részére. 
3.3.6. Elkészíti az osztály működéséhez kapcsolódó szabályzatokat. 
3.3.7. A Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

munkakörönként: 
Beszerzési referens (Szerződések nyilvántartója feladatkörben): 
● Szerződésekről (közüzemi, tanulmányi, egyéb eseti) megállapodásokról, óraállásokról nyilvántartást 

vezet, valamint szervezeti egységenként lefűzi azokat. 
● Szkenneli és archiválja az érvénybe lévő szerződéseket. 
 

Közbeszerzési referens: 
● Ellátja a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat. 
● Éves közbeszerzési terv készítése (határidő: március 31.) és szükség szerinti módosítása. 
● Negyedéves közbeszerzési terv rögzítése a KEF honlapon. 
● Éves statisztikai összegzés elkészítése (határidő: május 31.). 
● Közbeszerzési eljárás esetén: elkészíti a hirdetményt, dokumentációt, gondoskodik a hirdetmény, a 

szerződés teljesítéséről és módosításáról szóló tájékoztatók Közbeszerzési értesítőben történő 
feladásáról. 

 

Beszerzési referens 

● Ellátja az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással kapcsolatos feladatokat. 
● Lebonyolítja a Kbt. előírásainak figyelembe vételével a működéshez szükséges eszközök (pl. tárgyi 

eszköz, nyomtatvány, irodaszer, kellékanyag) beszerzését. 
● Gondoskodik az eszközök javításáról, karbantartásáról. 
● Elvégzi a biztosítási kárrendezéssel kapcsolatos feladatokat (ajánlatok bekérése). 

● Lebonyolítja a szervezeti egységek vezetői által kezdeményezett és az aláírt megrendelések alapján 
a működés zavartalan biztosításához szükséges beszerzéseket. 

● Rendezi a Hivatal eszközeinek vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatos ügyeket az irányító 
szerv által előírt központi intézkedés szerint. 

● Közreműködik a biztosító általi kárrendezési folyamatban. 
● Közreműködik a vagyon megóvását, fejlesztését elősegítő pályázatok előkészítésében, 

lebonyolításában. 
● Részt vesz a vagyont érintő eseti adatszolgáltatások teljesítésében. 
 

Üzemeltetési referens (Gépjármű üzemeltetési feladatkörben): 
● Ellátja a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat: 

● vezeti a gépjárműhasználat rendjéről szóló szabályzatban előírt nyilvántartásokat, 
● irányítja és vezeti a gépjárművek igénylését és vezénylését, 
● gondoskodik a gépjárművek javítási és karbantartási teendőinek engedélyeztetéséről, és azok 

megrendeléséről, 
● ellenőrzi a menetleveleket, gondoskodik azok megőrzéséről, 
● lebonyolítja az üzemanyagkártyák igénylését, nyilvántartását, 
● koordinálja a járművek üzemeltetésért felelős munkatársak tevékenységét, 
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● elkészíti és megküldi a jelentéseket a Katasztrófavédelem és Magyar Honvédség felé minden év 
január 20. napjáig, 

● gondoskodik az üzemeltetési költségek elszámolásáról és az üzemanyagszámlák ellenőrzéséről, 
igazolásáról, 

● adatot szolgáltat a Pénzügyi Osztály felé a cégautó adó bevallásának elkészítéséhez. 
● Ellátja az állami vagyonnyilvántartás gépjármű állományra vonatkozó feladatait. 
 

Eszköznyilvántartási referens 

● Ellátja a tárgyi eszközök nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat:  
● állományváltozások rögzítése, 
● értékcsökkenési leírás elszámolása, nullára írtak átvezetése, 
● állományváltozásokról negyedéves feladás (határidő: tárgynegyedévet követő hó 15-ig). 

● Elkészíti és a KSH felé megküldi: 
● statisztikai jelentéseket (határidő: tárgynegyedévet követő hó 20.), 
● éves gazdaságstatisztikai jelentést (határidő: tárgyévet követő március 31.). 

● Elkészíti és az MNV Zrt. részére megküldi: 
● a vagyongazdálkodási tervet (határidő: május 31.), 
● a terv teljesítéséről szóló beszámolót (határidő: tárgyévet követő év május 31.), 
● vagyonkataszteri adatszolgáltatást (határidő: tárgyévet követő év május 31.). 

● Az Eszközök és Források Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata alapján előkészíti az éves 
beszámolót alátámasztó leltárt, közreműködik a leltárfelvételben. 

● Elkészíti a leltárkiértékelését, hiány és többlet rendezését. 
● Előkészíti és lebonyolítja az elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök szabályszerű 

selejtezését. 
 

3.3.8. A Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztályon gépjárművezető, vagyonőr, karbantartó és 
takarító munkakörben Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó fizikai alkalmazottak is 
dolgoznak. 

3.4. A Pénzügyi Osztály feladat- és hatásköre 

3.4.1. Figyelemmel kíséri a tartozásállomány alakulását. 
3.4.2. Elkészíti, ellenőrzi az utalási állományok összeállítását. 
3.4.3. Figyeli a Hivatal likviditási helyzetének alakulását, melynek függvényében javaslatot tesz a 

fizetési kötelezettségek teljesítésének ütemezésére. 
3.4.4. Részt vesz a költségvetés tervezésében. 
3.4.5. Elkészíti az osztály működéséhez kapcsolódó szabályzatokat. 
3.4.6. A Pénzügyi Osztály állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre munkakörönként: 
Pénzügyi referens (érvényesítő feladatkörben): 
● Elkészíti a saját hatáskörű előirányzat-módosításokat. 
● A Magyar Államkincstár által kiadott PJ02 kimutatást alapul véve elvégzi a forgalom egységes rovat 

azonosító kódonkénti egyeztetését, és szükség szerint ERA kód rendezést nyújt be. 
● Utal az ELECTRA rendszerrel (illetményt, nem rendszeres juttatásokat, számlákat, átfutó és 

továbbszámlázott bevételeket, szociális ellátásokat). 
● Ellátja a számlareklamációkkal, egyenlegközlőkkel kapcsolatos feladatokat. 
● Elkészíti az Áfa bevallást a ForrásNET áfa analitika alapján (határidő: tárgyhónapot követő hó 20.). 
● Ellátja az alábbi feladatokat: számlák rögzítése, ellenőrzi a számlákhoz csatolandó - kötelezettség-

vállalási szabályzatban előírt mellékletek meglétét. 
● Elvégzi a számlák érvényesítését, utalásra történő előkészítését. 
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● Elkészíti és megküldi a tartozásállomány alakulásáról szóló adatszolgáltatást tárgyhó utolsó napi 
állapot szerint a Magyar Államkincstár és az irányító szerv felé (határidő: tárgyhót követő hó 5. 
napja). 

● Rögzíti a bérfeladási tételeket a feladások alapján. 
● Naprakészen vezeti az illetménnyel kapcsolatos függő kiadások tételes kimutatását. 
● Elkészíti a bérkifizetésekkel kapcsolatos főkönyvi számla egyenlegének analitikus kimutatását. 
● Elkészíti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé a havi és negyedéves adatszolgáltatást. 
● Elvégzi a NÉBIH felé történő elszámolások összeállítását és benyújtását. 
● Részt vesz az eseti és havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 
 

Pénzügyi referens (Kötelezettségvállalások nyilvántartója feladatkörben): 
● Rögzíti a ForrásNET könyvelési rendszerben a kötelezettségvállalásokat. 

● A számlákon feltünteti a kötelezettség-vállalási azonosítót, majd átadja azt az érvényesítők részére. 
● Részt vesz az eseti és a havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 
 

Pénzügyi referens (külső munkatársként): 
● Gondoskodik a bejövő számlák teljesítésének igazoltatásáról, ellenőrzi és felszereli azokat 

(kötelezettségvállalások bizonylataival), majd megküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra. 
● Kimenő számlák kiállítása, az azokkal kapcsolatos reklamációk kezelése. Folyószámla 

egyeztetések elvégzése. 
● Részt vesz az eseti és a havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 
● Elvégzi a dolgozói költségtérítésekkel, kiküldetésekhez, munkába járáshoz kapcsolódó feladatokat. 
● Elkészíti a távolmaradási jelentést, megküldi mellékleteivel együtt a Főosztályra. 
● Elvégzi az adóbevallásokkal kapcsolatos feladatokat (egyeztetés, dolgozói aláíratás). 
● Részt vesz az adott főosztály központi hivatalok felé történő adatszolgáltatásainak teljesítésében. 
● Elvégzi a pénzkezeléshez kapcsolatos feladatok nyilvántartását, kezeli a készpénzt, és azzal a 

Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott módon és időben elszámol. 
● Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását. 
 

3.5. A Számviteli Osztály feladat- és hatásköre 

3.5.1. Elvégzi és ellenőrzi a főkönyvi könyvelést, az analitikák és a főkönyvi egyeztetéseket. 
3.5.2. Részt vesz a költségvetés tervezésében. 
3.5.3. Elkészíti a költségvetési jelentéseket, a mérlegjelentéseket és a beszámolót. 
3.5.4. Elkészíti az osztály működéséhez kapcsolódó szabályzatokat. 
3.5.5. A Számviteli Osztály állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre munkakörönként: 
Számviteli referens (Főkönyvi könyvelő feladatkörben): 
● Rögzíti a banki forgalmat, ellenőrzi a bank és pénztár kontírozásait. 
● Ellenőrzi a banki kartonok forgalmát, egyenlegét. 
● Részt vesz az analitikák és főkönyv egyeztetésében, a negyedéves zárás előtti ellenőrzésekben. 
● Részt vesz az eseti és havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 
● Rögzíti, nyilvántartja és egyezteti az előirányzatokat a Magyar Államkincstár által kiadott PJ02 

kivonattal. 

● Ellátja a Lakásalap kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 
● Elkészíti havonta a főkönyvi kivonatot és a pénzforgalmi kimutatást. 
● Rögzíti a vegyes könyvelési tételeket (állományváltozásokat). 
● Elvégzi a követelések értékelését. 
● Ellenőrzi a tárgyi eszköz analitika és főkönyv közötti egyezőség meglétét. 
● Elvégzi a költségfelosztást (6. számlaosztályról 7. számlaosztályra). 
● Elvégzi a főkönyvben a feladást, nyitást, zárást. 
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● Elkészíti: 
a várható kiadásokról és bevételekről szóló előrejelzést (határidő: tárgyhónapot követő hó 10.) 
● az időközi mérlegjelentést (határidő: tárgynegyedévet követő hó 20.), 
● az éves mérlegjelentést az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően, 
● gyorsjelentést (határidő: tárgyévet követő 40. nap), 
● költségvetési jelentést (határidő: kincstár általi közzétételt követő 15 napon belül), 
● éves beszámolót (határidő: február 28.). 

● Közreműködik a költségvetés elkészítésében 

 

Pénztáros: 

● Elvégzi a pénztár számláinak, gazdasági eseményeinek kontírozással történő iktatását, a számla 
összegének kifizetését. 

● Gondoskodik a napi kifizetésekhez szükséges készpénz igényléséről és felvételéről. 
● Készpénzes bevételek beszedésével kapcsolatosan kiállítja a vevő részére a készpénzfizetési 

számlát, a számla összegét bevételezi a házipénztárba, majd gondoskodik a bevételek Előirányzat-
felhasználási keretszámlára történő befizetéséről. 

● Nyilvántartja a vásárlási előlegeket a ForrásNET rendszerben, azt havonta ellenőrzi. 
● Vezeti a szigorú számadás alá vont bizonylatok nyilvántartását. 
 

Számviteli referens (Földügyi bevételkönyvelő feladatkörben): 
● A ForrásNETintegrált könyvelői rendszerben kiállított bizonylatokat kontírozza és feladja a főkönyv 

felé, valamint rögzíti, kontírozza és feladja a főkönyv felé a földhivatali osztályok által meghozott 
határozatokat. 

● A Magyar Államkincstár által kiadott PJ02 kimutatást alapul véve elvégzi a forgalom egységes rovat 
azonosító kódonkénti egyeztetését, és szükség szerint ERA kód rendezést nyújt be. 

● Naprakészen vezeti az azonosítás alatt álló bevételek tételes kimutatását, és azt a tárgynegyedévet 
követő hónap 15. napjáig a mérlegjelentéshez, mint nyilvántartást megküldi a főkönyvi könyvelők 
felé. Az éves mérleg elkészítéséig az azonosítás alatt álló bevételekhez a számlákat, határozatokat 
a szervezeti egységektől megkéri és az alapján végleges bevételként lekönyveli. Azon tételeket, 
melyek azonosítása bizonylat hiányában nem lehetséges, a kapott előleg főkönyvi számlára 
átvezeti. 

● Jelentést készít a földmérési adatszolgáltatási bevételekről az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály felé (határidő: tárgyhót követő hó 10.). 

● Jelentést készít a digitális alaptérképekből végzett adatszolgáltatás díjának 70-30 %-os 

megoszlásáról az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé (határidő: tárgyhót követő 
hó 10-ig.). 

● A Magyar Államkincstár felé havi rendszerességgel (tárgyhót követő hónap 15-ig) a központosított 
bevételekről adatszolgáltatást teljesít eAdat rendszeren keresztül. 

● Átadja a lejárt követeléseket a szervezeti egységek felé végrehajtás iránti intézkedés céljából 
(határidő: tárgyhót követő 15-ig.). 

● Részt vesz az eseti és havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 
 

Számviteli referens (Bevételkönyvelő feladatkörben): 
● A ForrásNET integrált könyvelői rendszerben kiállított bizonylatokat kontírozza és feladja a főkönyv 

felé. Azon bizonylatok esetében, melyek más számviteli rendszerben, vagy készpénzfizetési 
számlatömbben kerülnek a szervezeti egységek által kiállításra, a ForrásNET integrált könyvelési 
rendszerben rögzíti, kontírozza és a főkönyvi feladást elvégzi. A banki kivonat alapján a napi 
bevételeket lekönyveli. 
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● Naprakészen vezeti az azonosítás alatt álló bevételek tételes kimutatását, és azt a tárgynegyedévet 
követő hónap 15. napjáig a mérlegjelentéshez, mint nyilvántartást megküldi a főkönyvi könyvelők 
felé. Az éves mérleg elkészítéséig az azonosítás alatt álló bevételekhez a számlákat, határozatokat 
a szervezeti egységektől megkéri és az alapján végleges bevételként lekönyveli. Azon tételeket, 
melyek azonosítása bizonylat hiányában nem lehetséges, a kapott előleg főkönyvi számlára 
átvezeti. 

● Naprakészen vezeti a követelések analitikus nyilvántartását és banki könyvelését. 
● A havi zárást követően rendezi a Kincstári egységes rovatrendi kódokat a Magyar Államkincstár által 

kiadott PJ02 kivonat alapján. 
● Elkészíti a fizetési felszólításokat és az egyenlegközlő leveleket. 
● Adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár felé a bírság és egyéb központosított bevételek 

állományáról a Kincstár által megadott időpontokban. 
● Átadja a lejárt követeléseket a szervezeti egységek felé végrehajtás iránti intézkedés céljából 

(határidő: tárgyhót követő 15-ig.). 

 

Számviteli referens (külső munkatársként): 
● Kimenő számlák kiállítása, az azokkal kapcsolatos reklamációk kezelése. Folyószámla 

egyeztetések elvégzése. 
● Részt vesz a bevételi számlára érkező bevételek beazonosításában. 
● Részt vesz az eseti és a havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 
● Elvégzi a dolgozói költségtérítésekkel, kiküldetésekhez, munkába járáshoz kapcsolódó feladatokat. 
● Elkészíti a távolmaradási jelentést, megküldi mellékleteivel együtt a Főosztályra. 
● Elvégzi az adóbevallásokkal kapcsolatos feladatokat (egyeztetés, dolgozói aláíratás). 
● Részt vesz az adott főosztály központi hivatalok felé történő adatszolgáltatásainak teljesítésében. 
● Elvégzi a pénzkezeléshez kapcsolatos feladatok nyilvántartását, kezeli a készpénzt, és azzal a 

Pénz- és értékkezelési Szabályzatban meghatározott módon és időben elszámol. 
● Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását. 
 

3.6. A Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály feladat- és hatásköre 

3.6.1. A nem rendszeres juttatások, rögzítése, számfejtése a KIRA-ban. 

3.6.2. A munkáltatói igazolások, a személyi jövedelemadó-előleg levonásával, valamint az adó 
elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatok és igazolások kiállítása. 

3.6.3. A meghatározott szociális ellátások kiutalása, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése. 

3.6.4. Elkészíti az osztály működéséhez kapcsolódó szabályzatokat. 
3.6.5. A Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

munkakörönként: 
Bérszámfejtési referens: 
● Számfejti a nem rendszeres személyi juttatásokat (munkába járás, jubileumi jutalom, napidíj, stb.), 

külső személyi juttatásokat (megbízási díjak), kiküldetési útiköltségeket, saját gépjármű hivatali célú 
használatát, telefon magáncélú használatát a KIRA-ban történő rögzítéssel. 

● Ellenőrzi a munkába járás és kiküldetések bizonylatait, rögzíti azt a KIRA-ban. 

● Közreműködik az illetmények és hóközi kifizetések ellenőrzésében. 
● Elkészíti a Számviteli Osztály számára a bérfeladást. 
● Elkészíti az átutalási állományokat a KIRA-ban. 

● Ellátja a nem rendszeres juttatások és a külsős állományok hitelesítési feladatait. 
● Számfejti a járulékköteles ápolási díjat. 
● Előkészíti a Prémium évek programban résztvevők juttatásainak megigénylését a KIRA adatai 

alapján (határidő: az irányító szerv által meghatározottak szerint). 
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● A munkáltató, kifizető összevont igazolásának (M30) megküldése az érintettek számára, és az 
átvételi igazolások megküldése a Magyar Államkincstár felé. 

● Bonyolítja az eAdaton történő levelek fogadását, küldését. 
● Gondoskodik a bérjegyzékek kinyomtatásáról és dolgozók felé történő megküldéséről. 
● Előkészíti a rehabilitációs hozzájárulás és cégautó adó bevallását (határidő: tárgynegyedévet követő 

hónap 20.). Az előző évi rehabilitációs hozzájárulás bevallásának határideje február 25. A 
nyomtatványban szereplő egyéb adatok bevallásnak határideje, nemleges adattartalommal estén is 
tárgyhót követő 20. nap. 

● Kiállítja a munkavállalók által igényelt munkáltatói és jövedelemigazolásokat. 
● Továbbítja a Magyar Államkincstár felé a munkavállalók különféle nyilatkozatait. (bérkompenzáció, 

családi adókedvezmény, bérből történő levonások) 
● Az kötelező adatszolgáltatások összeállítása. (PÉP elszámolás, céljuttatások, közfoglalkoztatottak 

havi elszámolása, megbízási díjak havi adatszolgáltatása, költségvetési kapcsolatok várható 
alakulásának havi előrejelzése) 

 

Szociális ellátási referens 

● Szociális ellátások folyósításával kapcsolatos feladatok ellátása, a járási hivatalok által hozott 

döntések alapján. 
● Az ápolási díj, időskorúak járadéka, otthonteremtési támogatás, megelőlegezett gyermektartásdíj, a 

felfüggesztett iskoláztatási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás jogosultak felé történő kiutalása. 

● Előállítja a járási hivatalok adatszolgáltatása alapján a szociális ellátások kifizetésének igénylését 
(határidő: tárgyhó 15. napja). 

● Gondoskodik az igénylések EMMI és MÁK felé történő megküldéséről. 
● Folyamatosan nyomon követi az ellátások kifizetésének alakulását. 
● Folyamatosan nyomon követi az ellátási számlákra történő követelésjellegű befizetéseket, és jelzi az 

érintett Járási Hivatal felé. 
● Haladéktalanul tisztázza a lebonyolítási számlára történő visszafordulások okát. Az összeg jogosult 

felé történő kiutalása érdekében folyamatosan egyeztet a járási hivatalok ügyintézőivel. 
● Negyedévente, elektronikus úton végrehajtásra adja a megelőlegezett gyermektartásdíjakat a 

Nemzeti Adó- és Vámigazgatósághoz. 
● A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fizetési felszólításainak kapcsán telefonon történő egyeztetés a 

kötelezettekkel, a beérkező részletfizetési kérelmek továbbítása az illetékes Járási Hivatalhoz. 
● A végrehajtással kapcsolatosan állandó kapcsolattartás a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- 

és Vámigazgatóságával. 
● Részt vesz a könyvelési feladások elkészítésében EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokhoz 

kapcsolódó számlák forgalma alapján. 
● Adatszolgáltatást teljesít a Számviteli Osztálynak a gyermektartásdíjak megelőlegezése és a 

természetbeni családtámogatások kifizetésére szolgáló lebonyolítási számlák könyvelése 
érdekében. 

● A fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul gondoskodik a számfejtett ápolási díjakhoz 
kapcsolódó járulékok előirányzat-felhasználási keretszámlára történő megtérítéséről. 

● A járási hivatalok adatszolgáltatása alapján gondoskodik a kiutalható természetbeni 
családtámogatások jogosultak (gondnokok) részére történő kifizetéséről.  

● A kormányhivatal letéti számla forgalmának kezelése, az elrendelő végzések alapján történő 
kifizetések indítása. 
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3.7. Az Informatikai Osztály feladat- és hatásköre 

3.7.1. Közreműködik a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus 
ügyintézést támogató képzések, továbbképzések összehangolásában, az ügyintézés 
elektronikus módszereinek terjesztésében. 

3.7.2. Közreműködik a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus 
információbiztonságot támogató képzések, továbbképzések összehangolásában, az elektronikus 
információbiztonság intézményi erősítésében. 

3.7.3. A Kormányhivatal főosztályai és járási hivatalai informatikai feladatai ellátásának, 
támogatásának érdekében kidolgozza és felügyeli a felelősségi területeket és a helyettesítési 
rendet, figyelembe véve a felhalmozódott tapasztalatokat és a rendszerek működési biztonságát, 
valamint az arányos munkamegosztást. E feladat ellátásában az egyes szakmai főosztályok 
szakmai felettes informatikai szervezetek vezetőinek bevonásával gondoskodnak a 
szakrendszerekkel kapcsolatos informatikai feladatok ellátásához szükséges ismeretek és 
jogosultságok biztosításáról. 

3.7.4. Üzemelteti a szakmai középirányító szerv iránymutatása, koordinációja és a hatályos szakmai 
szabályzatok alapján a Kormányhivatali főosztályok, a járási hivatalok informatikai rendszereit. 

3.7.5. Közreműködik a szakmai középirányító szerv iránymutatása, koordinációja és a hatályos 
szakmai szabályzatok alapján a Kormányhivatali főosztályok, a járási hivatalok informatikai 
rendszereinek fejlesztésében. 

3.7.6. Ellátja a központi közszolgálati nyilvántartás üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai 
feladatokat. 

3.7.7. Ellátja a Kormányablak és az Okmányiroda informatikai infrastruktúrájának területi informatikai 
rendszerének üzemeltetésével összefüggő kormányhivatali illetékességű informatikai 
feladatokat. 

3.7.8. A szakmai középirányító szervvel közösen egységes Informatikai Biztonsági Szabályzatot 
dolgoz ki. 

3.7.9. Felügyeli és karbantartja a Kormányhivatal informatikai eszközeit és a helyi hálózatait. 
3.7.10. Üzemmenet-folytonosság biztosítása céljából közreműködik a Kormányhivatalnál üzemeltetett 

informatikai eszközök működőképességének fenntartásában. 
3.7.11. Az ügyintézők részére rendszeres informatikai támogatást biztosít a napi feladatok során. 

Informatikai segítséget nyújt az adatszolgáltatások készítésében, továbbításában. 
3.7.12. Független informatikai eszköznyilvántartást vezet a fő informatikai eszközök és azok 

részegységeinek paramétereiről. 
3.7.13. Informatikai eszközmozgás esetén a gondoskodik a nyilvántartások aktualizálásáról. 
3.7.14. Biztosítja a Kormányhivatal informatikai eszközeihez kapcsolódó szoftverek és szolgáltatások 

jogtisztaságát. 
3.7.15. Ellátja a Nemzeti Választási Iroda szakmai irányítása alapján a Területi Választási Iroda 

kormányhivatali illetékességű informatikai feladatait. 
3.7.16. Ellátja a kormányhivatali back-office funkcionális és szakrendszerek vonatkozásában a 

rendszertámogató feladatokat. 
3.7.17. Informatikai HelpDesk szolgáltatást üzemeltet, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat. 
3.7.18. Ellátja a nyomat-előállító irodatechnikai eszközök kellékanyag-ellátásával összefüggő 

feladatokat. 

3.7.19. Ellátja a Kormányhivatal Interneten történő megjelenésével kapcsolatos informatikai feladatokat. 
3.7.20. Közreműködik a Kormányhivatal oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja az 

oktatással kapcsolatos informatikai feladatokat. 
3.7.21. Ellátja a Kormányhivatal ügyiratkezelő rendszerének működtetésével kapcsolatos helyi 

rendszergazdai feladatokat. 
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3.7.22. Gondoskodik a közzétételi szabályzat által meghatározott kereteken belül a Kormányhivatali 
honlap tartalmának karbantartásáról, a szükséges frissítések rendszeres átvezetéséről, 
közreműködik a közérdekű adatok elektronikus közzétételében. 

3.7.23. Ellátja az elektronikus közigazgatás kialakításával, a KÉR bevezetésével és üzemeltetésével 
összefüggő kormányhivatali illetékességbe tartozó informatikai feladatokat. 

3.7.24. Ellátja a Kormányhivatal illetékességébe tartozó új telephelyek/intézmények informatikai 
infrastruktúrájának kialakításával összefüggő Kormányhivatal illetékességébe tartozó 
informatikai feladatokat. 

3.7.25. A Hatósági Főosztállyal együttműködve segíti az állampolgárok személyi adatainak és 
lakcímének helyi nyilvántartásával és az adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet, 
ellátja a Kormányhivatal illetékességébe tartozó, a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
területi számítógépes rendszer működtetésével kapcsolatos informatikai feladatokat. 

3.7.26. Ellátja a Cím-, Körzet- és Szervnyilvántartási rendszer folyamatos informatikai, alkalmazási és 
igazgatási HelpDesk feladatait. Ellátja a Kormányhivatalhoz rendelt felhasználói jogosultsággal 
és a szervnyilvántartással kapcsolatos feladatokat. 

3.7.27. A Hatósági Főosztállyal együttműködve végzi a helyi önkormányzatok ASZA/EAK felügyeleti 
tevékenységét. 

3.7.28. Ellátja az ASZA/EAK anyakönyvvezetők felhasználói jogosultság és authentikációs kártya 
ellátásával kapcsolatos feladatokat. 

3.7.29. Az Informatikai Osztály állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre munkakörönként: 
Informatikai HelpDesk csoportvezető: 
● Közreműködik az informatikai osztályvezetővel az informatikai üzemeltetési feladatok 

szervezésében és irányításában. 
● Közreműködik az informatikai osztályvezetővel az Informatikai Osztály HelpDesk szolgáltatásának 

szervezésében és irányításában. 
● Az informatikai osztályvezető utasításai alapján szervezi és irányítja az Informatikai Osztály field 

szintű üzemeltetési munkáját. 
● Az informatikai osztályvezető utasításai alapján szervezi és irányítja a nyomat-előállító 

irodatechnikai eszközök folyamatos üzemeltetésével és kellékanyag-ellátásával összefüggő 
feladatokat. 

 

Informatikai rendszertámogató és infrastruktúra kialakításért felelős csoportvezető: 
● Közreműködik az informatikai osztályvezetővel a kormányhivatali back-office funkcionális és 

szakrendszerek rendszertámogató feladatellátása szervezésében és irányításában. 
● Közreműködik az informatikai osztályvezetővel a szakigazgatási szakmai rendszerek támogatásával 

összefüggő kormányhivatali feladatellátás szervezésében és irányításában. 
● Közreműködik az informatikai osztályvezetővel az elektronikus ügyintézés / KÉR bevezetésével és 

üzemeltetésével összefüggő kormányhivatali feladatok ellátásában. 
● Közreműködik az informatikai osztályvezetővel a Kormányablakok kialakításával összefüggő 

kormányhivatali illetékességű feladatok szervezésében és irányításában. 
● Az informatikai osztályvezető utasításai alapján szervezi és irányítja az új informatikai infrastruktúra 

tervezésével, kialakításával összefüggő feladatokat. 
 

Informatikai referens: 

● Az informatikai referensek feladat- és hatásköreit a munkaköri leírásuk tartalmazza. 
 

3.8. A Főosztály ügykezelőinek feladat- és hatásköre 

● Felelős a Főosztályhoz érkezett és helyben keletkezett iratok mindenkori szabályzatban foglaltak 
szerinti kezeléséért. 
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● Közreműködik a Főosztályon rendszeresített nyilvántartások kezelésében. 
● Felelős a rá bízott ügyiratok dokumentált kezeléséért és átadás-átvételéért. 
● Statisztikai adatok készítésével, adatrögzítési és feldolgozási feladatok elvégzésével összefüggő 

feladatok ellátása. 
● Ellátja mindazon feladatokat, melyet a főosztályvezető a hatáskörébe utal. 
 

4. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, 
munkavállalóinak helyettesítési rendje 

 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály állami tisztviselőjének, állami ügykezelőjének és, 
munkavállalójának helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 
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II.13. melléklet  
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Jogi és Koordinációs Főosztályának Ügyrendje 

 

1. A Jogi és Koordinációs Főosztály szervezete, személyi állománya 

 

A Jogi és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) élén főosztályvezető áll. A Főosztályon 
belül Jogi és Perképviseleti Osztály, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály, valamint 
Humánpolitikai Osztály működik. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés, – valamint a kormánymegbízott által a 

vonatkozó utasításban meghatározott – létszámkeret figyelembevételével a Főosztály létszámadatai a 
következők: 
 

Jogi és Koordinációs Főosztály 54 

Jogi és Perképviseleti Osztály 8 

Koordinációs, Szervezési és 
Iratkezelési Osztály 

21 

Humánpolitikai Osztály 25 

 

A Jogi és Koordinációs Főosztály: 
székhelye:    3525 Miskolc, Városház tér 1. 
telefonos elérhetősége:  06-46/512-919 

fax elérhetősége:   06-46/512-903 

 

2. A Jogi és Koordinációs Főosztály működése 

 

A Főosztály feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és az ahhoz 
kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen 
Ügyrendben foglaltak az irányadók.  
 

A főosztályvezető az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve 
szükség szerint főosztályi értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a Főosztály valamennyi állami 
tisztviselője, állami ügykezelője. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint az 
érintett osztály vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az érintett osztály vezetője, 
valamennyi állami tisztviselője, állami ügykezelője, illetve állandó meghívottként a főosztályvezető és 
a főosztályvezető-helyettes. 

 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a közvetlen felettes, osztályvezető engedélyével lehet. Az 
engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a 
visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével 
megegyező időtartamot ledolgozni. 
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A szabadság engedélyezése a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint 

történik. 
 

A főosztályvezető főosztályi szinten, illetve az osztályok vezetői osztály szinten az egyes feladatok 
hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhatnak létre. A munkacsoport önálló szervezeti 
egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását az 
erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, 
valamint a munkacsoport tagjait a főosztályvezető, illetve az osztályvezető jelöli ki. 
 

3. A Jogi és Koordinációs Főosztály feladat- és hatásköre 

 

3.1. A Főosztály feladat- és hatásköre 

A Főosztály ellátja a Kormányhivatal feladatkörébe tartozó jogi, perképviseleti, koordinációs, központi 
iratkezelési, szervezési és humánpolitikai feladatokat. 
 

3.2. A Jogi és Perképviseleti Osztály feladat- és hatásköre 

3.2.1. A Kormányhivatal érintettségében indult közigazgatási, polgári és munkaügyi peres, illetve 

peren kívüli eljárások, továbbá a más hatóságok előtti eljárások keretei között – a kormánymegbízott, 
illetve a főigazgató által meghatározott ügyekben – ellátja a Kormányhivatal jogi képviseletét. 
 

Ide tartoznak különösen: 
- a Hatósági Főosztály által hozott I.-II. fokú határozatok felülvizsgálata iránti, 
- a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti, 
- sérelemdíj iránti, 
- közérdekű adatigényléssel kapcsolatos, 
- a munkaügyi,  
- a nagy horderejű polgári- és közigazgatási perek, valamint 
- a lakáscélú állami támogatásokkal összefüggésben indult polgári perek és büntetőeljárások. 
 

Ennek során - az érintett szervezeti egységek által közigazgatási perekben a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 40. §-ában rendelkezésre álló határidő feléig 
elkészített és a mellékleteket képező eredeti iratokkal együtt átadott vádirat-, fellebbezés-, illetve 

fellebbezési ellenkérelem-, felülvizsgálati kérelem-, illetve felülvizsgálati ellenkérelem-, és egyéb 
beadvány-tervezet figyelembevételével - megszerkeszti és a főosztályvezető-helyettes láttamozása 
mellett a kiadmányozási szabályzatban foglaltak szerint az arra jogosult kiadmányozza a jogi 
képviselet ellátása során előterjesztendő különböző beadványokat. Közigazgatási perekben – ideértve 
az egyszerűsített pereket, a mulasztási és a marasztalási pereket is - a Kp. 40. §.a szerint érintett 
hatóság a papír alapú irat digitalizálásáról egyidejűleg gondoskodik, és azt a közös F:/ meghajtón a 
Jogi és Perképviseleti Osztály mappában elhelyezi, tekintettel arra, hogy elektronikus irattovábbítás 
történik a közigazgatási bíróság részére.  
 

Az előzőekben a közigazgatási perekre vonatkozóan leírottak értelemszerűen irányadók a polgári és 
munkaügyi perekre is mind az alapeljárás iratainak biztosítása, mind az ellenkérelem, vagy bármely 
más beadvány-tervezet elkészítése körében is azzal, hogy a szükséges iratok rendelkezésre 
bocsátásának a Jogi és Perképviseleti Osztály által megadott határidőben kell eleget tenniük. 
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A frekventált polgári és munkaügyi perekben a főosztályvezető-helyettes és a főigazgató láttamozása 
mellett a kiadmányozási szabályzat szerint arra jogosult kiadmányozza az illetékes bíróság részére 
küldendő különböző beadványokat.  

 

3.2.2. A 3.2.1. pontban foglaltak kivételével a Kormányhivatal, illetve a Járási Hivatal feladatkörébe 
tartozó hatósági ügyekkel kapcsolatosan indult peres, illetve peren kívüli eljárásokban – amennyiben a 

kormánymegbízott, vagy a főigazgató másként nem rendelkezik – a Kormányhivatal, illetve a Járási 
Hivatal képviseletét a Kormányhivatal érintett főosztályának, járási hivatalának jogi végzettséggel 
rendelkező állami tisztviselői látják el.  

 

3.2.3. Abban az esetben, ha a Jogi és Perképviseleti Osztály feladatkörébe tartozó munkaügyi, 
polgári (kártérítési) perekben, polgári peren kívüli eljárásokban a peres irat közvetlenül a 
Kormányhivatal más szervezeti egységeihez érkezik, úgy e tényt kötelesek a főosztályok, illetve a 
járási hivatalok vezetői – a kérdéses irat másolatának egyidejű megküldésével – haladéktalanul 

írásban jelezni a Jogi és Perképviseleti Osztálynak. Amennyiben bármely szervezeti egység részére 
keresetlevél érkezik, úgy a keresetlevelet az érdemi nyilatkozat tervezetével és a rendelkezésre álló 
iratokkal együtt szükséges előkészíteni és megküldeni. 

 

3.2.4. A bíróságokkal történő kötelező elektronikus kapcsolattartás, a jogszabályi változásokból 
adódó feladatok figyelemmel kísérése és zökkenőmentes megvalósítása céljából a Jogi és 
Perképviseleti Osztály állami tisztviselői segítséget nyújtanak a más szervezeti egységnél jogi és 
perképviseleti tevékenységet ellátó állami tisztviselők részére, szükség esetén közreműködnek 
beadványaik elektronikus úton történő megküldésében, továbbítják a jelzett problémákat az 
informatikai feladatokat ellátó szervezeti egységnek. A Jogi és Perképviseleti Osztály mindezek 
érdekében jogi help desk szolgáltatást működtet. 

 

3.2.5. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal, illetve az érintett szervezeti egységekkel 
együttműködve kötelmi jogi szempontból véleményezi a központi államigazgatási szervek által 
észrevételezésre megküldött szerződés tervezeteket, megállapodás tervezeteket, igény esetén 
közreműködik a különböző szerződés minták kidolgozásánál.  

 

3.2.6. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kötelezettségvállalásának, 
ellenjegyzésének, utalványozása érvényesítésének a rendjéről (a továbbiakban: Kötváll. Szabályzat) 
szóló szabályzatában foglaltaknak megfelelően közreműködik a Kormányhivatal által kötendő 
szerződések kötelmi jogi kontrollálásában. 

 

3.2.7. Intézi az osztály jogi és perképviseleti tevékenységével, munkavégzésével összefüggő 
panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyeket, illetőleg közreműködik azon panaszok, 
közérdekű bejelentések kivizsgálásában és megválaszolásában, amelyekből a Kormányhivatal más 
szervezeti egységeivel közös érintettsége állapítható meg. 

 

3.2.8. Évente, illetve szükség szerint más számbavételi időszak vonatkozásában összeállítja, és 
szükség szerint elemzi a szervezeti egységek egyes peres és peren kívüli eljárásaira vonatkozó 
statisztikát, értékeli a különböző bírósági eljárások tapasztalatait, részt vesz a kormánymegbízott és a 
főigazgató által kért, az osztály tevékenységét érintő időszaki tájékoztatók, illetve beszámolók 
elkészítésében. 
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3.2.9. Gyűjti, nyilvántartja, összesíti és elemzi a Kormányhivatal, illetve a járási hivatalok jogi 
képviseletében intézett peres és nemperes eljárások statisztikai adatait. 
 

3.2.10. Jogi szakmai segítséget nyújt a kormánymegbízott, a főigazgató kiadmányozásával érintett 
kormányhivatali utasítások, szabályzatok, szerződések és egyéb jognyilatkozatok előkészítéséhez 
erre vonatkozó igény felmerülése esetén. 
 

3.2.11. Jogi szakmai segítséget nyújt a Kormányhivatal szervezeti egységei számára, amennyiben 
arra konkrét peres és nemperes ügy intézése során igény merül fel. 
 

3.2.12. Vizsgálja a Kormányhivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások 
jogszabályoknak – különösen a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek – a közjogi 
szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését. 
 

3.2.13. A közigazgatási, továbbá az egyéb tárgyú perek és peren kívüli eljárások tapasztalatai alapján 
– a főigazgató jóváhagyásával – indítványozza a kormánymegbízottnál a szükséges 
jogszabályalkotások, illetve módosítások kezdeményezését. 
 

3.2.14. Véleményezi a feladatkörébe tartozó ügyekben készített jogszabály-tervezeteket, illetve 

közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit. 
 

3.2.15. A Kormányhivatal jogi képviselete egységességének megteremtése céljából jogi szakmai 
segítséget nyújt a Kormányhivatal szervezeti egységei részéről ellátandó jogi képviseleti 
tevékenységhez, ennek érdekében folyamatosan, illetve igény szerint egyeztet az érintett szervezeti 
egységekkel, azok kamarai jogtanácsosaival, ügyintézőivel. 
 

3.2.16. Jogi szakmai segítséget nyújt a Kormányhivatallal szemben felmerülő fizetési igény miatt 
indult eljárásokban. 
 

3.2.17. Ellátja a lakáscélú állami támogatásokkal, illetve a mezőgazdasági támogatásokkal 
összefüggésben az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatosan felmerülő jogtanácsosi 
feladatokat, a Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya óvadéki és jelzálogjog alapítási szerződések 
jogtanácsosi ellenjegyzését. 
 

3.3. A Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály feladat- és hatásköre 

3.3.1. Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és 
adminisztrációs feladatokat. 
 

3.3.2. Gondoskodik az érintett szervezeti egységek bevonásával a központi ellenőrzési és 
mintavételi tervek figyelembevételével a Kormányhivatal és járási hivatalai, illetve a központi 
államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett 
végrehajtásáról, illetőleg az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzéséről, segíti a gazdaságos, 
egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakítását, alkalmazását. 
 

3.3.3. Ellát adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat, illetve az államháztartásról, valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt közzétételi 
kötelezettségeket. 
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3.3.4. Ellátja a Kormányhivatal illetékességi területén az adatgyűjtői tevékenységet, az ehhez 
kapcsolódó koordinációs, ellenőrzési feladatokat. 
 

3.3.5. Összeállítja a központi ellenőrzési és mintavételi tervek figyelembevételével a Kormányhivatal 
munkatervét, ellenőrzési tervét, továbbá mindazokat az összefoglaló anyagokat, melyek több 
szervezeti egység közreműködésével készülnek. 
 

3.3.6. Koordinálja a kormánymegbízott által készített éves beszámoló elkészítését. 
 

3.3.7. Részt vesz a Kormányhivatal koordinációs feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan a több 
ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásában. 
 

3.3.8. Részt vesz a Kormányhivatal ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszereinek összehangolását 
célzó kezdeményezések megvalósításában. 
 

3.3.9. Közreműködik a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus 

ügyintézést támogató képzések, továbbképzések összehangolásában, biztosítja azok megfelelő 
nyilvánosságát, terjeszti az ügyintézés elektronikus módszereit. 
 

3.3.10. Kidolgozza és figyelemmel kíséri a közigazgatás korszerűsítésének területi koordinálására 
vonatkozó javaslatokat. 
 

3.3.11. Koordinálja a Kormányhivatal minőségirányítási rendszerének kialakításával és 
működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
 

3.3.12. Előkészíti véleményezésre a kormánymegbízott számára - a rendvédelmi szervek és a NAV 
kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei létrehozására, átszervezésére, valamint 
jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó előterjesztést. 
 

3.3.13. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály segítségével előkészíti véleményezésre a 
kormánymegbízott számára – a rendvédelmi szervek és a NAV kivételével – a Kormánynak alárendelt 
szervek területi szervei létszámának megállapítására és költségvetése megállapítására vonatkozó 
előterjesztést, javaslatot. 
 

3.3.14. Ellátja a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével, az egyedi 
adatigénylések teljesítése rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatokat, valamint 
gondoskodik az információáramlás naprakészségének biztosításáról együttműködve a Pénzügyi és 
Gazdálkodási Főosztállyal. 
 

3.3.15. A főigazgató irányításával ellátja a Kormányhivatalnak és a járási hivataloknak a 
Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai 
irányítását. 
 

3.3.16. Koordinálja a Kormányhivatal szabályzatainak valamennyi szervezeti egység 
közreműködésével történő elkészítését, gondoskodik azok nyilvántartásáról. 
 

3.3.17. Kezeli a járási hivatalok működtetésével kapcsolatos egyes szakmai kérdéseket. 
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3.3.18. Koordinálja az együttműködési megállapodások tervezetének véleményezését. 
 

3.3.19. Kivizsgálja a Kormányhivatal munkabaleseteit, kezeli a nyilvántartásokat, megtartja a munka- 

és tűzvédelmi oktatásokat a Kormányhivatal valamennyi munkatársa számára. 
 

3.3.20. Koordinálja a Kormányhivatalnál szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatókkal kapcsolatos 
ügyintézési feladatok ellátását és a szakmai gyakorlat letöltését. 
 

3.3.21. Gondoskodik a Kormányhivatal szakmai rendezvényei, illetve a kormánymegbízott utasítása 
szerint összehívott megyei koordinációs értekezletek megszervezéséről, valamint részt vesz a 
szakmai koordinációs értekezletek (jegyzői értekezlet), szakmai napok napirendjének előkészítésében 
és megtartásában. 
 

3.3.22. Gondoskodik az ügykezelői, közigazgatási alapvizsgák, közigazgatási szakvizsgák, építésügyi 
vizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák 
előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és a vizsgák lebonyolításáról. 
 

3.3.23. Gondoskodik az akkreditált továbbképzések megszervezéséről, az állami tisztviselők 
tervszerű továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, beleértve az éves és középtávú 
továbbképzési terv végrehajtását is. 
 

3.3.24. Gondoskodik a tisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelmények érvényesítéséről 
a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal együttműködve. 
 

3.3.25. Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával 
kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében. 
 

3.3.26. Közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 
miniszternek a megyében foglalkoztatott tisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a 
szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában, elemzi a képzés, 
továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges 
intézkedéseket. 
 

3.3.27. Közreműködik az európai uniós programok keretében végrehajtandó képzések 
lebonyolításában. 
 

3.3.28. Közreműködik a központi szakmai tervek figyelembevételével a Kormányhivatal járási 
hivatalainak feladatkörébe tartozó, állami tisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok 
ellátásának összehangolásában. 
 

3.3.29. Ellátja a közigazgatási szervek, a helyi önkormányzati szervek tekintetében az 
ügyiratkezelésről, valamint az ügyiratkezeléssel összefüggésben általuk kezelt adatok 
nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok 
végrehajtásának ellenőrzését az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program 
szerint. 

 

3.3.30. Ellátja a Kormányhivatal minősített adatkezelési, irattározási, ügyviteli és leírói feladatait. 
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3.3.31. Ellátja az önkormányzati hivatalok egyedi iratkezelési szabályzatainak elkészítéséhez 
kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásának feladatait. 
 

3.3.32. Ellátja a főigazgató és az igazgató titkársági, ügyirat-kezelési, minősített adatkezelési, 
irattározási, ügyviteli és leírói feladatait. 
 

3.3.33.  Kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását. 
 

3.4. A Humánpolitikai Osztály feladat- és hatásköre 

 

3.4.1. Jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátása.  
 

3.4.2. A pályázati eljárások – külső, belső - lebonyolításának előkészítése, a Közszolgálati 
Állásportál honlapjára a külső pályázati kiírás rögzítése és kezelése, valamint a Kormányhivatal 
hivatalos honlapján való közzétételről gondoskodás.   
 

3.4.3. Kiválasztási és utánpótlási feladatok ellátása.  
 

3.4.4. A jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése, rendszerezése.  
 

3.4.5. Adatváltozásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.  
 

3.4.6. Az alkalmazásban álló foglalkoztatottak előzetes és időszakos foglalkozás egészségügyi 
vizsgálatához szükséges beutaló előkészítése. A foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző 
szolgálta elérhetőségéről való tájékoztatás nyújtása, valamint a szolgáltató által kiállított igazolások 
kezelése, rendszerezése, nyilvántartása. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály általi megkeresésre 
a szolgáltatók által – a foglalkozás egészségügyi vizsgálaton megjelentekről – kibocsátott forgalmi 
lista ellenőrzése, jóváhagyása, vagy annak pontosításával összefüggésben javaslat megfogalmazása.  
 

3.4.7. Átsorolással kapcsolatos munkáltatói intézkedés előkészítése.  
 

3.4.8. Rendszeres személyi juttatások számfejtéséhez szükséges iratok elkészítése, adatok 
rögzítése, majd számfejtésre átadása a KIRA rendszerben.  
 

3.4.9. Szolgálati idő elismerésre való jogosultság megállapítása (ideértve az előirányzat 
meghatározást is) és az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedés előkészítése.  
 

3.4.10. Kinevezés módosítás (jogviszony hosszabbítás, munkakörváltozás, belső áthelyezés, 
munkáltató személyében történő jogutódlás esetén) elkészítése.  
 

3.4.11. Kinevezéstől eltérő foglalkoztatási okiratok (átirányítás, kirendelés) elkészítésével kapcsolatos 
feladatok.  

 

3.4.12. Munkaköri leírásokkal kapcsolatos feladatok.  
 

3.4.13. Helyettesítési megbízás és díj megállapításával kapcsolatos feladatok.  
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3.4.14. A teljesítményértékeléssel és minősítéssel kapcsolatos feladatok koordinálása - ideértve a 
hivatásos állomány tagjaira vonatkozó speciális teljesítményértékelési feladatokat is-; a TÉR rendszer 

folyamatos aktualizálása a személyi, szervezeti változások átvezetésével; a teljesítményértékelés 
eredményéről nyilvántartás vezetése.  
 

3.4.15. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére való felhívás előkészítése, 
vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, rendszerezésével kapcsolatos feladatok.  
 

3.4.16. Munkáltatói igazolások előkészítése (hitelhez, oktatási-nevelési intézménynél történő 
elhelyezéshez; joggyakorlati idő igazolás bírói álláspályázathoz, jogi szakvizsgára jelentkezéshez 
stb.).  

 

3.4.17. Az éves szabadságok megállapítása, az igénybe vett szabadságok havi szinten történő 
nyilvántartása és rögzítése.  
 

3.4.18. Fizetés nélküli szabadság megállapításával kapcsolatos humánpolitikai feladatok.  
 

3.4.19. Munkaidő-kedvezmény kiadásával kapcsolatos feladatok.  
 

3.4.20. Rendkívüli munkavégzés elrendelésével, teljesítésével összefüggő feladatok.  
 

3.4.21. A kedvezményes utazási utalványok igénylésével, érvényesítésével, kiadásával kapcsolatos 
feladatok.  

 

3.4.22. Célfeladatokkal kapcsolatos humánpolitikai feladatok.  
 

3.4.23. Fegyelmi eljárással kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása.  
 

3.4.24. Összeférhetetlenség fennállásával, vizsgálatával kapcsolatos feladatok.  
 

3.4.25. További jogviszony létesítésével, továbbá a gyakorolható tevékenységek ellátásával 
kapcsolatos humánpolitikai feladatok.  
 

3.4.26. A kitüntetési, elismerési javaslatok felterjesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.  
 

3.4.27. Szociális támogatásokkal, kegyeleti döntésekkel – közszolgálat halottjává nyilvánítással 
kapcsolatos feladatok.  

 

3.4.28. Kártérítési eljárással kapcsolatos humánpolitikai feladatok.  
 

3.4.29. A foglalkoztatottak tájékoztatása az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 7. § (2) 
bekezdésében foglaltak fennállásakor.  
 

3.4.30. Külső, belső integráció, továbbá létszám-átcsoportosítás során felmerülő humánpolitikai 
feladatok.  
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3.4.31. A személyi anyagok jogszabályok, belső szabályok szerinti kezelése.  
 

3.4.32. Az egységes hatósági igazolvány igénylésével, kezelésével és visszavonásával kapcsolatos 
feladatok, valamint nyilvántartás vezetése és kormányhivatali honlapon történő közzététele, 
adatszolgáltatás teljesítése a Miniszterelnökség részére.  
 

3.4.33. Egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtések, adatszolgáltatások – negyedéves üres 
álláshely; negyedéves rehabilitációs hozzájárulás megfizetésével összefüggésben; 
közigazgatási/kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési kötelezettséggel, alapvizsga 
kötelezettséggel, ügykezelői vizsga kötelezettséggel rendelkezőkről; védett állományba tartozókról, 
KÖZSTAT; KSH; MKK - teljesítése.  
 

3.4.34. Szervezeti és létszámtábla elkészítése, karbantartása.  
 

3.4.35. A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram megvalósításával összefüggésben felmerülő 
humánpolitikai feladatok.  
 

3.4.36. Nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása. 
 

3.4.37. A bértervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal 
együttműködve.  
 

3.4.38. Miniszter hatáskörébe tartozó vezetői kinevezésekkel (főigazgató, járási hivatalvezető) 
kapcsolatos feladatok.  

 

3.4.39. A rendvédelmi szervek és a NAV kivételével a Kormánynak alárendelt szervek testületi 
szervei vezetőinek kinevezésére és felmentésére irányuló javaslatok véleményezésre történő 
előkészítése a kormánymegbízott számára.  
 

3.4.40. Jegyző további közszolgálati jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos feladatok.  
 

3.4.41. Áthelyezéssel kapcsolatos humánpolitikai feladatok.  
 

3.4.42. Az állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, munkaviszony, 
közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésével kapcsolatos intézkedések előkészítése, okmányok, 
okiratok kiadásának előkészítése.  
 

3.4.43. A foglalkoztatott tisztviselők tartalékállományba helyezésével kapcsolatos feladatok ellátása.  
 

3.4.44. Nyugdíjasok tovább-foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok ellátása a Kormány 
egyetértésével.  
 

3.4.45. Nyilvántartások vezetése.  
 

3.4.46. Önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítő állami tisztviselőkkel kapcsolatos feladatok.  
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3.4.47. A humánpolitikai iratok elektronikus kezelésével kapcsolatos feladatok, e folyamatok 
fejlesztése, foglalkoztatottak erről való tájékoztatása.  
 

3.4.48. Jogszabály-tervezetek, közjogi szervezetszabályozó eszközök véleményezése. 
 

3.4.49. A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály feladataival kapcsolatos utasítások 
felülvizsgálata, módosítása.  
 

3.4.50. A Humánpolitikai Osztály Intézményi Munkatervének elkészítése.  
 

3.4.51. Iktatással, irattárazással kapcsolatos feladatok ellátása.  

 

4. A Jogi és Koordinációs Főosztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, feladat- és 
hatásköre 

 

4.1. A Főosztály állami tisztviselőinek általános feladat- és hatásköre 

4.1.1. Köteles a rá szignált iratokat a jogszabályoknak megfelelően a határidő lejárta előtt az 
ellenőrzéshez szükséges ésszerű időn belül kiadmányozásra előkészíteni és kézjegyével ellátni, azt 
a vezető által meghatározott rendben rendelkezésre bocsátani. 
 

4.1.2. Köteles a hozzá érkezett, e-maileket szignálásra továbbítani az ügyviteli ügyintézőn 
keresztül. 
 

4.1.3. Felelős a hatályos jogszabályok szerinti munkavégzésért. 
 

4.1.4. A munkaköri leírásában részére megállapított, illetve a főosztályvezető, főosztályvezető-

helyettes, osztályvezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők betartásával végzi.  
 

4.1.5. Köteles a Főosztály szakterületeit érintő jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérni, és arra 
a főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes és az osztályvezető figyelmét írásban felhívni. 
 

4.1.6. Köteles a munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintéző iránymutatásait betartani. 
 

4.1.7. Amennyiben a munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintéző és a munkacsoport tagja 
szakmai kérdésben nem jutnak konszenzusra, akkor a vitás kérdés eldöntése érdekében az 
osztályvezetőhöz, főosztályvezetőhöz kell fordulniuk. 

 

4.1.8. Köteles a munkaköréhez kapcsolódó egységes nyilvántartásokat létrehozni, azokat 
folyamatosan vezetni. 

 

4.1.9. Köteles az ügyintézésre váró, a határidőben lévő, valamint az elintézett ügyiratokat 
elkülönítetten kezelni. 

 

4.1.10. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 
hatáskörébe utal. 
 

4.1.11. Köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni. 
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4.1.12. Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
 

4.1.13. Köteles rendszeresen tanulmányozni az osztályon rendelkezésére álló szakmai kiadványokat, 
joganyagokat, bírósági döntéseket. 

 

4.1.14. Alapvető kötelessége alkalmazni munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket 
és folyamatosan frissíteni, fejleszteni azokat. 

 

4.1.15. A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Kormányhivatal 
állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
 

4.1.16. Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
- az irattári tételszám meghatározásáról, az előzményi iratok csatolásáról és végleges szereléséről, 
- az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 
- az iratokkal való elszámolásról, 
- hatósági statisztikai adatok megadásáról, 
- az ügykezelési utasítások megadásáról. 
 

4.1.17. A szakterületet érintő jogszabályváltozások figyelemmel kísérése a központi államigazgatási 
szervek területi szerveire vonatkozóan és azok alkalmazásának segítése. 
 

4.1.18. A munkatervben foglalt feladatok ellátásának szervezése és koordinálása. 
 

4.1.19. Az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás. 
 

4.1.20. A Főosztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani 
segédletek elkészítése. 
 

4.2. A Jogi és Perképviseleti Osztály állami tisztviselőinek további feladat- és hatásköre 

4.2.1. Ellátja a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök által a Kormányhivatal 
feladat- és hatáskörébe tartozó, a Szervezeti és Működési Szabályzat és jelen Ügyrend alapján a Jogi 
és Perképviseleti Osztály tevékenységi körébe tartozó intézkedésekkel kapcsolatban rábízott 
feladatokat. 

 

4.2.2. Az általa ellátott ügyek vonatkozásában gondoskodik az osztály tevékenységi körébe tartozó 
feladatok szakszerű és eredményes ellátásáról, a kormánymegbízott, a főigazgató, a főosztályvezető, 
a főosztályvezető-helyettes utasításainak végrehajtásáról. 

 

4.2.3. Fokozott figyelmet fordít a Kormányhivatal jogi képviseleti tevékenysége szakszerű, 
eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására.  

 

4.2.4.  Az osztály, valamint a Kormányhivatal további szervezeti egységei perképviseleti 
tevékenységet ellátó jogtanácsosai, jogi végzettségű állami tisztviselői számára – a főosztályvezető-

helyettes megbízása alapján, illetve szükség szerint utólagos tájékoztatása mellett – szakmai 

segítséget nyújt a különböző intézkedések jogszerű, egységes szemléletű előkészítéséhez, illetve 
foganatosításához. 
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4.3. A Főosztály ügykezelőinek feladat- és hatásköre 

4.3.1. A munkaköri leírásában részére megállapított, illetve az igazgató és a főosztályvezető, 
főosztályvezető-helyettes, osztályvezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők 
betartásával végzi.  
 

4.3.2. Vezeti a főosztályon rendszeresített nyilvántartásokat, így különösen a határidő nyilvántartást, 
az éves szabadság kiadásának, a munkaidő és a napi távozások, a szakmai értekezletek és 
rendezvények nyilvántartását. 

 

4.3.3. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 
hatáskörébe utal. 

 

4.3.4. Felelős a főosztályhoz érkező és ott keletkezett iratok szabályszerű kezeléséért. 
 

4.3.5. Felelős a rábízott iratok dokumentált átadásáért, továbbításáért.  
 

4.3.6. Statisztikai adatok készítése, adatgyűjtési, rögzítési és feldolgozási feladatok ellátása, mely a 
Humánpolitikai Osztály ügykezelői esetében csak a Poszeidon iktatórendszerrel kapcsolatos 
statisztikai adatszolgáltatásra terjed ki. 

 

5. A Jogi és Koordinációs Főosztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek helyettesítési 
rendje 

 

A Főosztály ügyintézőjét, ügykezelőjét a főosztályvezető által kijelölt ügyintéző, ügykezelő helyettesíti. 
A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

6. A Jogi és Koordinációs Főosztály ügyintézési rendje 

 

6.1. Az ügyek intézése a jogszabályok és a felettes vezető által a szignálás során előírt 
határidőben történik, az ügyintézési határidő túllépése minden esetben vizsgálatot von maga után. 
 

6.2. Az egymást helyettesítő ügyintézők a távollét ideje alatt a folyamatban lévő és intézkedést 
igénylő ügyiratokat kötelesek egymásnak iratjegyzéken átadni, a szükséges információkkal a 
helyettesítő személyt ellátni. 

 

6.3. Az ügyintéző feladatait ütemezetten köteles ellátni. Amennyiben az ügy az előírt határidőben 
nem intézhető el, azt köteles haladéktalanul jelezni a közvetlen felettes, osztályvezető, 
főosztályvezető részére. 

 

6.4. Az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli 
megállapodásról, egyeztetésről, ügyintézői megállapításról, javaslatról, a vezető tájékoztatását 
szolgáló információról – szükség szerint – jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vagy feljegyzést készít az 
ügyintéző, és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – 

indokolt esetben – az ügyiratra, vagy az ügyet kísérő lapra külön feljegyzi. 
 

6.5. Ha az állami tisztviselő az ügyintézés során kapott vezetői utasítással nem ért egyet: 
- köteles azt a közvetlen felettesének szóban megindokolni, 
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- ezt követően jogosult az elutasított ellenvéleményét az ügyiratra, vagy az ügyiratot kísérő lapra 
rávezetni, 

- az ügyiratban feltüntetett ellenvéleményét a szolgálati felettese útján, vagy annak előzetes 
értesítésével felső szintű vezetők elé terjesztheti, 

- az ügyet intéző ellenvéleménye általában nem akadályozhatja meg a vezetői utasítás 
végrehajtását. 

 

6.6. Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatbekéréseket az érkezést követően 
haladéktalanul elő kell készíteni, a beérkezett iratokat folyamatosan fel kell dolgozni.  

 

6.7. A munkabalesetek kivizsgálását, a tényállás teljes körű tisztázását az érkezést követően 
haladéktalanul meg kell kezdeni, és a tárgyhót követő hónap első napjáig be kell fejezni. 

 

6.8. A vizsga- és képzésszervezéssel kapcsolatos igazolások kiadását az érkezést követő 5 napon 
belül, a felmerült kérdések megválaszolását 10 napon belül elő kell készíteni, és a főosztályvezető 
részére átadni. 

 

6.9. A jelentkezési lapokat, valamint a vizsgához kapcsolódó dokumentumokat az érkezést 
követően folyamatosan, de legkésőbb 10 napon belül fel kell dolgozni. 

 

6.10. A kimenő iratokat úgy kell előkészíteni, hogy a vezető jóváhagyása a határidő lejárta előtt, 
ésszerű időn belül beszerezhető legyen. Ennek ellenőrzését az osztályvezető rendszeresen köteles 
figyelemmel kísérni, és a betartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. 

 

6.11. A feladatok ütemezése során az ügyintéző úgy köteles eljárni, hogy a tervezetek szükség 
szerinti javítására kellő idő álljon rendelkezésre, és a határidő lejárta előtt a kiadmányozásra, és/vagy 
a láttamozásra vezetői szintenként legalább egy-egy nap biztosított legyen. 

 

6.12. A vezető által visszaadott tervezeteket az ügyintéző köteles az utasításnak megfelelően 
haladéktalanul kijavítani. 

 

6.13. Az ügyintézés akkor tekinthető lezártnak, ha a folyamatba tett ügyek ellátása során, az 
eközben felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki), kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli 
munkamozzanatok befejeződtek, és az ügyintézés eredményeként keletkezett ügyirat kiadmányozása 
és postázása, vagy más alkalmas módon való kézbesítése, illetőleg közlése dokumentált módon 
megtörtént. 
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II.14. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Cigándi Járási Hivatal Ügyrendje  
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1. A Cigándi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye:   3973 Cigánd, Fő u. 87.   
A Járási Hivatal telephelyei:   3973 Cigánd, Fő u. 80.  
     3973 Cigánd, Petőfi u. 89. 
A Járási Hivatal kirendeltsége:  3971 Tiszakarád, Engels Frigyes u. 13.  
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre – 

amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – terjed ki. 

 

A Járási Hivatal illetékessége: Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, 
Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd települések 
közigazgatási területe.  
 

 

2. A Cigándi Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll, munkáját a hivatalvezető-helyettes segíti. A Járási Hivatalon belül 
Kormányablak Osztály Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, valamint Foglalkoztatási Osztály 
működik. 
 

A járási hivatalvezető-helyettes látja el a Kormányablak Osztály vezetését. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a Járási 
Hivatal létszámadatai a következők: 
 

 

Cigándi Járási Hivatal 25 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak Osztály 5 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály 

11 

Foglalkoztatási Osztály 7 

 

 

3. A Cigándi Járási Hivatal működése 

 

A Cigándi Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és az ahhoz 
kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen 
Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
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A szakmai, tájékoztatási, döntés-előkészítési feladatellátás és a jogalkalmazás összehangolása, a soron 
következő feladatok meghatározása érdekében félévente, illetve szükség szerint a járási hivatal vezetője 
értekezletet tart. A járási hivatalvezetői értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, a járási hivatalvezető-

helyettes, a járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. A 

járási hivatalvezetői értekezletet a járási hivatalvezető vezeti. 
 

Az osztályvezető az általa vezetett szervezeti egység szakmai feladatellátása, a jogalkalmazás 
összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség szerint 
osztályértekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az adott osztály valamennyi állami tisztviselője. 
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14.00 óráig tart, a munkaközi szünet, 
ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, amikor a 
munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is 
köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját 
feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezésére a foglalkoztatottak tekintetében az osztályvezető, illetve távolléte, vagy tartós 
akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető jogosult, mely az erre rendszeresített szabadságengedélyen 
történik. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes egyes feladatok 

hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre.  
 

A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával 
megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a hivatalvezető-helyettes jelöli ki. 
 

 

4. A Cigándi Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez 
kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá 
a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített 
feladatokat. 

 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
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● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
kormányrendeletben; 

● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 
 

4.2. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.2.1. Járási védelmi igazgatási feladatok: 
● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok; 

● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott feladatok; 

● a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok. 

 

4.2.2. Járási hatósági feladatok: 
● az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben; 
● a hadigondozásról szóló törvényben; 
● a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben; 
● a társasházakról szóló törvényben; 
● a távhőszolgáltatásról szóló törvényben; 
● a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben; 
● a menedékjogról szóló törvényben; 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben; 
● a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

törvényben, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési hatósági 

feladatok; 

● az áldozatsegítéssel összefüggő, elsőfokú hatósági eljáráshoz kapcsolódó feladatok; 
● a jogi segítségnyújtással összefüggő, hatósági és igazságügyi igazgatási eljáráshoz kapcsolódó 

feladatok; 

● fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok; 
● földművelésügyi feladatok. 

 

4.2.3. Oktatással kapcsolatos feladatok: 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben; 

● az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben; 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben; 
● a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott feladatok. 
 

4.2.4. Szociális és gyámügyi feladatok: 
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● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását 
végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
● az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás jogosultság vonatkozásában); 
● a gyermekek védelme érdekében: elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik 

szülőnél, más hozzátartozónál, nevelőszülőnél, gyermekotthonban, az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett gyermek felülvizsgálatára vonatkozó eljárást lefolytatja, az ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyermek felülvizsgálati eljárása során dönt a gyermek nevelésbe vételéről, vagy az ideiglenes 
hatályú elhelyezés megszüntetéséről, dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, dönt a gyermek nevelésbe vételének 
megszüntetéséről, kérelemre utógondozást, illetve utógondozói ellátást rendel el, dönt a gyermek 
családba fogadásáról, melynek keretében családba fogadó gyámot rendel, elrendeli a kiskorú 
gyermek védelembe vételét, kezdeményezi a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál az 
iskoláztatási támogatás folyósításának a szüneteltetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 
folyósításának a szüneteltetését, dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról; 

● pénzbeli és természetbeni támogatással kapcsolatban: dönt a gyermektartásdíj állam által történő 
megelőlegezéséről, dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

● a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 
vesz fel, gyámot rendel a gyermeknek, ha mindkét szülő kiskorú, jóváhagyja az anyának kiskorú 
gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének megdöntése iránt, megtámadja az apai 
elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették; 

● örökbefogadással kapcsolatban: dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, felveszi a 
szülők jognyilatkozatát, melyben hozzájárulnak gyermekük ismeretlen személy általi 
örökbefogadásához, dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, dönt az örökbefogadás 
felbontásáról, 

● pert indíthat és kezdeményezhet: szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, szülői felügyelet 
megszüntetése, vagy visszaállítása, gondnokság alá helyezés, gondnokság ügyében; 

● kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal kapcsolatban: dönt a gyermek és a szülő, továbbá más 
kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, közreműködik a kapcsolattartás 
végrehajtásában, dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, dönt 
a gyermek családba fogadásának engedélyezéséről; 

● gondnoksággal, gyámsággal kapcsolatban: gyermek részére családba fogadó gyámot, eseti gyámot 
rendel, ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, felmenti a gyámot, 
gondnokot; 

● vagyonkezeléssel kapcsolatban: dönt a gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos 
betétben történő elhelyezéséről, elbírálja az eseti, illetve a végszámadást, közreműködik a 
gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos 
ügyekben, továbbá a hagyatéki eljárásban. 

 

4.3. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.3.1. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladatai: 
● az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal ellátja az álláskeresők 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési 
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segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, 
továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek 
ellátása nem tartozik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal 
hatáskörébe; 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 

feladatokat; 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 
● a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon 

munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos 

létszámcsökkentéssel érintett székhelye, vagy telephelye a járási hivatal illetékességi területén van; 
● információt nyújt, tanácsadást végez; 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében; 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat; 
● munkaközvetítést végez; 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, 
döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 
önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági 
szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban; 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

 

4.3.2. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatási feladatai: 
● közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában; 
● munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból; 
● fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
● információt nyújt, tanácsadást végez; 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
● ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 
● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található közfoglalkoztatókkal, 

a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel; 
● át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 

hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 
● jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan; 
● ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését; 
● ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését; 
● ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát; 
● az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról; 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 
● szervezi a közfoglalkoztatást, működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 
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5. A Cigándi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak feladat- és 
hatásköre 

 

5.1. Az ügyintézők és települési ügysegédek feladat- és hatásköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény és a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● Hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági eljárásokban 
született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó anyagi 
jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata: a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, 
a végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai kiadványokat, 

joganyagokat. 

● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Járási Hivatal állandó 
és időszakos feladatainak megvalósításáért. 

● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
● döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● egyéb ügykezelői utasítások megadásáról, 
● az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 

megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések közléséről. 
● A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

 

5.2. Az ügykezelést végzők feladat- és hatásköre 

● Az ügykezelői feladatot ellátó állami tisztviselők a munkaköri leírásban részükre megállapított, illetve 
a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok, 
iratkezelési és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzik. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel az osztályvezető megbízza. 
● Felelős a Járási Hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, a 

határidős nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatja az 

érintetteket. 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az expediálás 

vonatkozásában.  
 

6. A helyettesítés rendje 

● A hivatalvezetőt a hivatalvezető-helyettes, a hivatalvezető-helyettes távolléte, vagy akadályoztatása 
esetén a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetője helyettesíti. 

● A hivatalvezető-helyettest a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetője helyettesíti. 
● A Kormányablak Osztály vezetőjét a hivatalvezető, valamint a munkaköri leírásában 

meghatározottak szerint a Kormányablak Osztály kijelölt szakügyintézője helyettesíti. 
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● A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetőjét a Foglalkoztatási Osztály vezetője, valamint 
a munkaköri leírásában foglaltak szerint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály kijelölt 
szakügyintézője helyettesíti. 

● A Foglalkoztatási Osztály vezetőjét a hivatalvezető, valamint a munkaköri leírásában 
meghatározottak szerint a Foglakoztatási Osztály kijelölt szakügyintézője helyettesíti. 

● A hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
vezetőjének együttes távolléte, vagy akadályoztatása esetén a hivatalvezető helyettesítését a 
Foglalkoztatási Osztály vezetője látja el. 

● A Járási Hivatal ügyintézői egymást a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik, ettől az 
osztályvezető – a hivatalvezetővel történt előzetes egyeztetést követően – szükség esetén eltérően 
is rendelkezhet. 

 

7.  A Cigándi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

7.1.  A hivatalvezető szerdán 8.00 és 16.00 óra között fogadja az ügyfeleket. 
 

7.2.  A hivatalvezető-helyettes hétfőn 8.00 és 16.00 óra között tart ügyfélfogadást. 
 

7.3.  A Járási Hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje:  
 

Szervezeti egység Ügyfélfogadási idő 

Kormányablak Osztály 

hétfő: 7.00 órától 17.00 óráig, 
kedd, szerda, csütörtök, péntek: 

8.00 órától 18.00 óráig 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

hétfő, szerda: 8.00 órától 16.00 óráig, 
péntek: 8.00 órától 12.00 óráig 

Foglalkoztatási Osztály 

hétfő: 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 15.00 óráig, 
szerda: 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 16.00 

óráig, 
kedd, csütörtök: 8.00 órától 12.00 óráig, 

péntek: 8.00 órától 11.00 óráig 
 



171 
 

 

II.15. számú melléklet 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Edelényi Járási Hivatal Ügyrendje 
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1. Az Edelényi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:    3780 Edelény, Borsodi út 26.  

A Járási Hivatal kirendeltsége:   3752 Szendrő, Hősök tere 1. 
A Járási Hivatal telephelyei:   3780 Edelény, Bányász út 2. 
      3780 Edelény, István király útja 52. 
      3780 Edelény, István király útja 52/A. 
      3780 Edelény, István király útja 51. 
      3780 Edelény, Belvárosi út 1. 
      3700 Kazincbarcika, Egressy út 34 

       3600 Ózd, Bajcsy-Zsilinszky út 1. 
 

A Járási Hivatal működési területe: 
Az Edelényi Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az 1. 
mellékletben meghatározott településekre terjed ki. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe 
tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja. 
 

A Járási Hivatal általános illetékességi területéhez tartozó települések megjelölését a Korm. rendelet 
1. mellékletének 4.2. pontja tartalmazza. A Járási Hivatal szervezeti egységei közül az általános 
illetékességi területen túl a Földhivatali Osztály a Korm. rendelet 1. mellékletének 4.5. pontjában 
megjelölt, a Kazincbarcikai Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó településekre vonatkozóan 
rendelkezik illetékességgel. A Népegészségügyi Osztály, illetve az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály a Korm. rendelet 1. mellékletének 4.5. pontjában megjelölt, a 
Kazincbarcikai Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó, a Korm. rendelet 1. mellékletének 4.9. 
pontjában megjelölt, a Ózdi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó és a Korm. rendelet 1. 
mellékletének 4.10. pontjában megjelölt, a Putnoki Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó 
települések vonatkozásában is rendelkezik illetékességgel. 
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése alapján hivatalból indult eljárásra az a 
kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási 
hivatal illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a 
kormánymegbízott által a járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda 
az illetékes. Ezen jogszabályhely alapján az Edelényi Kormányablak és a Szendrői Okmányiroda 
vonatkozásában a hivatalból indult eljárások során az alábbi megosztás érvényesül: 
- az Edelényi Kormányablakhoz tartozó települések: Abod, Balajt, Becskeháza, Boldva, Borsodszirák, 
Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Damak, Edelény, Égerszög, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, 
Irota, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Nyomár, Perkupa, Szakácsi, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, 
Szőlősardó, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, 
Tornaszentjakab, Varbóc, Ziliz; 
- a Szendrői Okmányirodához tartozó települések: Debréte, Galvács, Martonyi, Meszes, Rakaca, 

Rakacaszend, Szalonna, Szendrő, Szuhogy, Viszló. 
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2. Az Edelényi Járási Hivatalának szervezete, személyi állománya 

 

A Járási Hivatal élén hivatalvezető áll. A Járási Hivatalon belül Kormányablak és Okmányirodai 
Osztály, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Földhivatali Osztály és Népegészségügyi Osztály működik. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével az 
Edelényi Járási Hivatal létszámadatai a következők: 
 

Edelényi Járási Hivatal 124 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak és 
Okmányirodai Osztály  

10 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

36 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

10 

Foglalkoztatási Osztály 17 

Földhivatali Osztály 27 

Népegészségügyi Osztály 22 

 

 

3. Az Edelényi Járási Hivatal működése 

 

Az Edelényi Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az  
SZMSZ-ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti 
utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

3.1. A munkaidőre vonatkozó rendelkezések 

A Járási Hivatalban a munkaidő hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig tart, 
a munkaközi szünet (ebédidő) 12:00-13:00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon a 
napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát meghaladja. 
 

A Kormányablak és Okmányirodai Osztály vonatkozásában az Edelényi Kormányablak állami 
tisztviselőinél a munkaidő kétműszakos munkarend alapján alakul, mely munkaidő intervalluma 
igazodik az Edelényi Kormányablak nyitvatartási idejéhez (hétfőn 7:00-17:00 óráig, keddtől péntekig 
8:00-18.00 óráig).   
 

A Járási Hivatal állami tisztviselői kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor 
és az onnan való eltávozáskor a jelenléti ívben nyilvántartani. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni 
a hivatali felettes engedélyével lehet. A munkaidőben történő eltávozást, annak időtartamát, okát és 
az azt engedélyező személyt a Járási Hivatal állami tisztviselői kötelesek az erre rendszeresített 
„távozási naplóban” naprakészen vezetni. 
 

A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul 
köteles a közvetlen vezetőjét, hivatalvezetőt értesíteni. 
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A szabadság igénybevételének engedélyezésére – az osztály állami tisztviselői tekintetében – az 

osztályt vezető állami tisztviselő ellenjegyzésével a hivatalvezető jogosult. A szabadságot a hatályos 
jogszabálynak megfelelően a Járási Hivatal működőképességének figyelembevételével az éves 
szabadságolási tervben foglaltakra tekintettel kell kiadni. A szabadságok kiadására vonatkozóan a 
hivatalvezető egyéb munkáltatói érdekszempontokat is meghatározhat. 
 

3.2. Az ügyfélfogadás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás rendje 

A Járási Hivatal vezetője, illetve a hivatalvezető-helyettes minden héten szerdán 8:00 és 16:00 között 
fogadja az ügyfeleket. 
 

A Járási Hivatal szervezeti egységei az alábbi időpontokban biztosítanak ügyfélfogadási lehetőséget: 
 

 

Szervezeti egység Ügyfélfogadási idő 

Kormányablak és 
Okmányirodai Osztály 

(Edelényi Kormányablak) 

Hétfő: 7:00-17:00 

Keddtől-Péntekig: 8:00-18:00 

Kormányablak és 
Okmányirodai Osztály 

(Szendrői Okmányiroda) 

Hétfő: 8:00-16:00 

Kedd: 8:00-12:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-12:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

Hétfő: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 

Osztály 

Kedd és Csütörtök: 9:00-11:00 

Foglalkoztatási Osztály 

Hétfő: 8:00-16:00 

Kedd: 8:00-12:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-12:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Földhivatali Osztály 

Hétfő 8:00-11:30 és 13:00-15:00 

Kedd: 8:00-11:30 

Szerda: 8:00-11:30 és 13:00-15:00 

Csütörtök: 8:00-11:30 

Népegészségügyi Osztály 

Hétfő: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-15:00 

Péntek: 8:00-12:00 

 

 

3.3. Az ügyintézés rendje 

A szervezeti egységek feladat- és hatáskörében hivatalból, vagy kérelemre indult ügyek elintézésére 
az ügyintézőt a közvetlen vezető jelöli ki (szignálás).  
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A szignáló a beérkezett iratokon az ügyintéző kijelölése mellett további, az ügy elintézésével 
kapcsolatos külön utasításokat is közölhet. Ezeket a szignálás idejének megjelölésével feljegyzi az 
iratra és aláírja. 
 

Az egymást helyettesítő ügyintézők a távollét ideje alatt a folyamatban lévő és intézkedést igénylő 
ügyiratokat kötelesek egymásnak iratjegyzéken átadni, a szükséges információkkal a helyettesítő 
személyt ellátni. Az iratok átadás-átvételét igazoló iratjegyzéket az átadó ügyintéző köteles az osztály 
vezetőjének bemutatni. 
 

Az ügyintézésért felelős állami tisztviselő a hatósági eljárás során az alábbi szempontrendszer 
figyelembevételével jár el: 

● áttanulmányozza az ügyre vonatkozó ügyiratokat és más információkat tartalmazó anyagokat, 
szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtésére és átmeneti 
csatolására, illetve különböző ügyiratok végleges szerelésére, 

● amennyiben az ügyben más hivatali belső szervezeti egység, vagy más hivatalos szerv 
álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben felettesét külön tájékoztatja, az 
egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi,  

● az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli 
megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, vagy feljegyzést 
készít, és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – 

indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az előadói ívre, vagy az ügyet kísérő lapra külön 
feljegyzi, 

● megállapításait, javaslatát az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi és elkészíti a 
kiadmány tervezetét, 

● az ügyiratot továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz, 
● az iratra feljegyzi a kezelői és a kiadói utasításokat, az irattári tételszámot, 
● az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasítása szerint eljárni.  

 

Ha az ügyintézés során kapott vezetői utasítással nem ért egyet: 
● köteles azt a közvetlen felettesének szóban megindokolni, 
● ezt követően jogosult az elutasított ellenvéleményét az ügyiratra, vagy az ügyiratot kísérő 

lapra rávezetni, 
● az ügyiratban feltüntetett ellenvéleményét a szolgálati felettese útján, vagy annak előzetes 

értesítésével a hivatalvezető elé terjesztheti. 
 

Az ügyet intéző ellenvéleménye nem akadályozhatja meg a vezetői utasítás végrehajtását. Az ügy 
elintézéséért felelős személy az érkezett irat átvételét követő napon köteles az iratot megvizsgálni, és 
az érdemi döntéshez szükséges közbenső eljárási cselekmények foganatosításáról - ésszerű 
határidőn belül - intézkedni. 
 

Az ügyintéző feladatai ellátása során felelős a határidők oly módon történő betartásáért, hogy a 
jogszabályban, vagy a külön rendelkezés szerinti elintézési határidőn belül az ügy lezárásra kerüljön. 
Az ügyintézés akkor tekinthető lezártnak, ha a keletkező ügyek ellátása során, az eközben felmerülő 
tartalmi (érdemi), formai (alaki), kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok befejeződtek, és 
a keletkezett érdemi döntést tartalmazó ügyirat kiadmányozása, illetve a postázása megtörtént. 
 

Az ügyintézési határidő túllépésének veszélye esetén az ügyintéző köteles felettesét írásban – az 

iraton, vagy az előadói íven - tájékoztatni a várható túllépés okáról, és amennyiben jogszabály 
lehetőséget biztosít rá, kezdeményezni az eljárás határidejének meghosszabbítását. 
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3.4. Munkacsoport 

A járási hivatalvezető a több szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére 
munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a 
munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének időtartamát. 
 

A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt 
együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, 
kidolgozása. 
 

A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti. 
 

A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a munkacsoport 

létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni. 
 

3.5. Ügyirat kezelésének, nyilvántartásának rendje 

 

Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről történő 
másolat készítését, az ügyfél, illetve képviselője kérelmére a szervezeti egység vezetőjének 
tájékoztatása mellett az ügyintéző biztosítja. A betekintés, vagy másolat készítése esetén az ügyiraton 
fel kell jegyezni a betekintés időpontját, illetve a másolatok példányszámát. 
 

Ha az ügy jellege megengedi, az távbeszélőn, illetőleg személyes tájékoztatással is elintézhető. 
Távbeszélőn, vagy személyes tájékoztatás esetén az iratra e tényt rá kell vezetni, és az ügy 
elintézőjének alá kell írnia. 
 

Közvetlenül az osztályon történő iratbenyújtás (személyes, fax) esetén az ügyviteli feladatokat is ellátó 
ügyintéző gondoskodik annak érkeztetéséről, szignálásra történő bemutatásáról és iktatásáról, 
esetleges személyre szóló továbbításáról. 
 

3.6. Ügyintézési határidő 

Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok és a felettes vezető által előírt határidőben történik. 
Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott 
határidő. 
 

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok 

kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó. 
A határidőket – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – naptári napban kell meghatározni. A 
határidő számításának kezdő napja a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő nap, illetve az eljárás hivatalból történő 
megindításának napja. 
 

Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta 
előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen. 
 

Ha az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem 
intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét 
tájékoztatja. Ilyen esetben a vezető a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az 
ügyben érintetteket (ügyfeleket) haladéktalanul tájékoztatni kell. 
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3.7. Értekezletek, megbeszélések rendje 

Járási Hivatalvezetői Értekezlet: 
Célja: a Járási Hivatalon belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, a soron 
következő feladatok meghatározása. 
Időpontja: félévente, illetve szükség szerint. 
Résztvevői: a járási hivatalvezető, a járási hivatalvezető-helyettes, a járási hivatal szervezeti 
egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. 
A lebonyolítás módja: az értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a hivatalvezető-helyettes 

felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készíttet, amit a Járási Hivatal vezetője hagy jóvá. 
 

Osztályértekezlet: 
Célja: a Járási Hivatalon belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, a soron 
következő feladatok meghatározása. 
Időpontja: havonta, illetve szükség szerint. 
Résztvevői: az osztály valamennyi állami tisztviselője, ügykezelője és munkavállalója.  
A lebonyolítás módja: az értekezlet összehívásáért és előkészítéséért az osztály vezetője által 
megbízott állami tisztviselő a felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készít, amelyet az osztály 
vezetője hagy jóvá. 
 

4. Az Edelényi Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1.  A Kormányablak és Okmányirodai Osztály feladat- és hatásköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat. 

 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

 

4.2. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

4.2.1. Szociális törvénnyel kapcsolatos feladatok: 
● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok, 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok, 

● közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok, 
● aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés,  
● hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok. 
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4.2.2. Környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok: 
Első fokon eljár levegőtisztasági-védelmi hatósági ügyekben, nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges 
hatósági engedély kiadását végzi nem természetvédelmi területen. 
 

4.2.3. Vízügyi hatáskörében: vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 
szolgáltatása a VIZIR részére. 
 

4.2.4. Tevékenység engedélyezésével, felügyeletével kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása az 
üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 
 

4.2.5. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának felügyelete. 
 

4.2.6. A menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 
támogatása. 
 

4.2.7. Közművekkel, energiaszolgáltatással kapcsolatos feladatok: 
● a közegészségügyi és a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 

esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére történő elrendelése, 
● közműves ivóvíz és szennyvízelvezető hálózat használatával kapcsolatban a fogyasztó 

kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő 
építmény, berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, ha a berendezés 
műszaki szempontból megfelel, átalakítására, a szolgáltatói hozzájárulás utólagos 
megszerzésére. 

 

4.2.8. Közneveléssel kapcsolatos feladatok: vezeti a tankötelesek nyilvántartását, adatot közöl az 
állami intézményfenntartó központ felé, elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a 
szakértői vizsgálatokon való megjelenést, a külföldi tanulmányok bejelentése. 
A felnőttoktatással kapcsolatos feladatok; 

● a felnőttoktatás osztályozóvizsgáin való részvétel fakultatív és kötelező esete. 
 

4.2.9. Növény-és talajvédelmi feladatok: ellátja a méregjelzésű, vagy tűz- és robbanásveszélyes 
növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, 
takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentésnek a 
növény- és talajvédelmi szolgálat részére történő továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

 

4.2.10. Végrehajtási eljárásban való közreműködéssel kapcsolatos feladatok: 
● a végrehajtó megkeresésére adatszolgáltatást teljesít az adósra és vagyonára vonatkozó 

adatokat kezelő hatóságként, 
● javaslatot tesz a zárgondnok személyére (végrehajtási eljárásban termőföld esetében). 

 

4.2.11. Vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok: 
● a területi közcélú vízilétesítmények, illetve közcélú vízimunkák költségeit az érdekeltekre 

kiveti, 

● vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatokat szolgáltat a VIZIR részére, 
● a mezőgazdasági igazgatási szerv kezdeményezésre összehívja a részarány-földtulajdonosok 

közgyűlését. 
 

4.2.12. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében:  
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Az állandó cirkuszi menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, 
melynek része a helyszíni szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának 
megkérése, a fenntartó által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése. 
 

4.2.13.  A Fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok: 

● ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok, 
● fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások, 
● szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek, 
● eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, a 

nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel, 
● mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése, 
● fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére szexuális 

termék értékesítése, 
● eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre, 
● eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve, 
● minden további fogyasztóvédelmi hatáskör, amely nincs a megyeszékhely szerinti járási 

hivatalhoz és a Pest Megyei Kormányhivatalhoz telepítve. 
 

4.2.14. Szabálysértésekkel, büntetés-végrehajtással kapcsolatos feladatok: 
● általános szabálysértési hatóságként jár el, 
● a bíróság értesítése alapján gondoskodik a járművezetéstől eltiltással összefüggően a nem 

kormányablak, vagy okmányirodai ügyet jelentő feladatok ellátásáról, 
● ellátja a szabálysértési elzárás végrehajtásához kapcsolódó feladatokat, 
● a szabálysértési nyilvántartási rendszer kezelésével kapcsolatos feladatokat lát el. 

 

4.2.15. Gyámügyi igazgatással összefüggő feladatok: 
4.2.15.1. A gyermekek védelme érdekében: 

● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 
vagy más alkalmas személynél, nevelőszülőnél, gyermekotthonban családba fogadó gyámot 
vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését, 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról,  
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot, helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, 

● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,  
● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről,  
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,  

● dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,  
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét,  
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
● dönt a gyermek védelembe vételéről, megelőző pártfogásáról és annak megszüntetéséről, 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, 
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● kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósításának szüneteltetését és a 
szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését. 

 

4.2.15.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,  
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

4.2.15.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  
● teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,  
● megállapítja a gyermek családi nevét,  
● hozzájárul kiskorú pertársként való bevonáshoz apasági perben, illetve perindításhoz járul 

hozzá,   
● megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait. 

 

4.2.15.4. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 
érdekében: 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét.  
 

4.2.15.5. Az örökbefogadással kapcsolatban:  
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,  
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

4.2.15.6. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 

● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, módosítása miatt.  
 

4.2.15.7. Feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése, a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy a 
gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt. 
 

4.2.15.8. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról,  
● intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági, vagy gyámhivatali határozat 

végrehajtásáról, 
● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,  
● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, dönt a gyermek sorsát érintő lényeges 

kérdésekben a szülők vitájáról, 
● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy 

tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá 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, 
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● engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, és  

● eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére, vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében.  

 

4.2.15.9. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

● a gyermek részére családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli, felmenti, felügyeli tevékenységüket, 

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat,  

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki. 
 

4.2.15.10. A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 
fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 
közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

4.2.15.11. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény alapján 
ellátja a családvédelmi koordinációs feladatokat. 
 

4.2.15. Jogi segítségnyújtás és áldozatsegítő szolgálatok; 
● elsőfokú hatósági jogkör, 
● ügyfélszolgálati tevékenység, 
● támogatások nyilvántartása, 
● megelőlegezett jogi segítői díjak visszatéríttetése, behajtás kezdeményezése, 
● szolgáltatás nyújtásának, 

◦ hatósági (azonnali pénzügyi segély, hatósági bizonyítvány), 
◦ nem hatósági (tanácsadás, érzelmi segítség), 

● támogató hatósági feladatok (állami kárenyhítés), 
● készpénzes kifizetések, 
● visszatérítésre kötelezés, 
● ismeretterjesztés, tájékoztatás, 
● kapcsolattartás helyi társszervekkel, 
● megelőlegezett jogi segítői díjak visszatéríttetése, behajtás kezdeményezése, 
● szolgáltatás nyújtásának, 

  - hatósági (azonnali pénzügyi segély, hatósági bizonyítvány), 
  - nem hatósági (tanácsadás, érzelmi segítség), 

● támogató hatósági feladatok (állami kárenyhítés), 
● készpénzes kifizetések, 
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● visszatérítésre kötelezés, 
● ismeretterjesztés, tájékoztatás, 
● kapcsolattartás helyi társszervekkel. 

 

4.3. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben, valamint a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletben, a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat 
lát el. 

● az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben 
meghatározott, 

● az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben meghatározott, 
● az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendeletben meghatározott, 
● a gümőkór elleni védekezésről szóló 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendeletben meghatározott, 
● a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002. (III. 20.) 

FVM rendeletben meghatározott, 
● az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott, 
● a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) 

FVM rendeletben meghatározott, 
● a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 

13.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendeletben meghatározott, 
● az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 

szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendeletben 
meghatározott, 

● a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM 
rendeletben meghatározott feladatokat. 

● a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok 
előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM 
rendeletben meghatározott, 

● az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII. 14.) FM–
IKIM–NM együttes rendeletben meghatározott, 

●  a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) 
FVM rendeletben meghatározott, 

● az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 
szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendeletben 
meghatározott, 

● az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok 
monitoring vizsgálati rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendeletben meghatározott, 

● az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi 
ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott, 

● az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó az egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 
66/2006. (IX.15.) FVM rendeletben meghatározott, 

● az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és 
üzemeltetésüknek rendjéről szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM rendeletben meghatározott, 



183 
 

●  az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 
élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM 
együttes rendeletben meghatározott, 

● a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 
elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II.15.) FVM rendeletben 

meghatározott, 
● az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendeletben meghatározott, 
● a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozataláról szóló 44/2010. (IV. 23.) 

FVM rendeletben meghatározott, 
● a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található 

megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági 
ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletben meghatározott, 

● a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag 
előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendeletben meghatározott, 

● a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag 
felajánlásáról, értékesítéséről szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendeletben meghatározott, 

● az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. 
(V. 26.) VM rendeletben meghatározott, 

● az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) 
VM rendeletben meghatározott, 

● a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 
állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendeletben 
meghatározott, 

● a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól szóló 140/2012. (XII. 22.) 
VM rendeletben meghatározott, 

● a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM 
rendeletben meghatározott, 

● a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi 
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendeletben meghatározott, 

● az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 
támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendeletben meghatározott feladatokat. 

 

4.3.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály részletes feladatai 
4.3.1.1. Szakmai feladatok 

● igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét;  
● részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és 

működtetésében, valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos 
ellenőrzési feladatait, részt vesz az állatgyógyászati készítmények előállításának, forgalomba 
hozatalának, országba történő behozatalának ellenőrzésében; 

●  ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 
informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat; 

●  elbírálja a saját kutas vízellátó rendszert üzemeltető élelmiszeripari vállalkozások önellenőrző 
mintavételi terveit és figyelemmel kíséri az önellenőrző vizsgálatok adatait,  

● a járási eljárásrend szerint meghatározott módon kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket.  
 

4.3.1.2. Engedélyezési feladatok 

Engedélyezi: 
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● az etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőség megőrzési idő lejárta után a takarmány 
forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását; 

● az élőállat-szállító járműveket, illetve ezen járművek mosását és fertőtlenítését végző 
helyeket; 

● az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), 
valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről; 

● az élelmiszert előállító üzemekből és a kiskereskedelemből származó, takarmányként 
felhasználható melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását eseti 
engedély esetén; 

● külön jogszabály szerint bizonyos élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalát. 
● a mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetését a mesterséges termékenyítésről, az 

embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet szerint; 

● a spermatároló központ üzemeltetését az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló 
központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM 
rendelet szerint, 

● nagylétszámú állattartó telep, épület betelepítését az állategészségügyi szabályzat kiadásáról 
szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet szerint; 

● állatvásár vagy kiállítás megtartását az állat-egészségügyi szabályzat kiadásáról szól 
41/1997.  (V.28.) FM rendelet szerint; 

● a méhanyanevelő telepek üzemeltetését a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a  
méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM 
rendelet szerint; 

● a halkeltető állomások üzemeltetését a a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a 
tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről szóló 34/2011. (IV. 28.) VM 

rendelet szerint; 

● a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjének működését a nem emberi fogyasztásra 
szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet szerint; 

● az egyes vallási előírások által megkövetelt különleges vágási módszereket a vágóállatok 
leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól szóló 140/2012. (XII. 22.) VM rendelet 
szerint. 

 

4.3.1.3. Ellenőrzési feladatok 

Ellenőrzi: 
● az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő 

állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; 
● állat-egészségügyi és takarmány-higiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó 

takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás 
során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; 

● az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 
előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 

● a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 
● az állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit; 
● az állatgyógyászati termékek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint 

az állatgyógyászati készítmények felhasználását; 
● a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; 
●  az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét; 
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● rendszeres jelleggel az állatjóléti, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, 
tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek 
során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások 
betartását; 

● az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az 
élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) 

vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált adalék- és 
csomagolóanyagok, élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező anyagok és tárgyak, 
továbbá tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- 
és rágcsálóirtást is;  

● a higiéniai minősítő bizonyítvánnyal rendelkező élelmiszer-ipari gépek, berendezések 
általános higiéniai alkalmasságát; 

● az ivóvíz minőségű víz biztosítását az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál; 
●  az élelmiszeripari vállalkozások saját kutas vízellátó rendszereit, illetve az önellenőrző 

vízvizsgálati program teljesítését; 
● az emberi fogyasztásra szánt állatokat és állati eredetű melléktermékeket kísérő 

bizonyítványokat, okiratokat, valamint az ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb 
dokumentumokat; 

● a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a 
járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, 
összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való 
mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a 
takarmányjelölési előírások betartását; 

● a takarmányok felhasználását és szállítását; 
● a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget; 
●  a takarmányok exportját, tranzitját és importját; 
● a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 

● a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását; 
●  próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végez; 
● rendszeresen ellenőrzi a származási létesítményeket, és meggyőződik arról, hogy a 

kereskedelemi forgalmazásra szánt termékek megfelelnek-e a külön jogszabályok 
előírásainak az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének 
állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet szerint; 

● végzi az Európai Unió által hagyományos különleges termékként elismert termékeknek az 
509/2006/EK tanácsi rendelet 14. és 15. cikke szerinti ellenőrzését a hagyományos 
különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és 
ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II.15.) FVM rendeletben foglaltak alapján; 

● a harmadik országból Magyarország határszakaszán keresztül az Európai Unió területére 
behozott vagy küldött személyes fogyasztásra szánt állati eredetű terméknek az Európai Unió 
határán történő, a 206/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározottakra kiterjedő 
ellenőrzését az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a személyes 
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozataláról szóló 44/2010. (IV. 23.) FVM 

rendelet szerint; 

● ellenőrzi az élelmiszereknek a létesítményben végzett ionizáló sugárzással történő kezelését 
az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) 
VM rendelet szerint. 
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4.3.1.4. Nyilvántartási feladatok 

 

● Nyilvántartásba veszi:  
a) az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-vállalkozási létesítményt; 
b) az élelmiszerek vonatkozásában bejelentett, kivizsgált és felderített élelmiszer-mérgezéseket és - 
fertőzéseket, azok okait; 

● Nyilvántartást vezet: 
a) a termelőkről, állattartókról, állattartó tenyészetekről, állatkereskedőkről; 
b) az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról; 
c) az élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekről; 
d) a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről; 
e) a családi gazdálkodókat a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, 
működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001.(XII.30.) Korm. rendelet szerint; 
f) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatót; 
g) kiskereskedelmi létesítmény tevékenységét nyilvántartásba veszi az állati eredetű élelmiszerek 
forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai 
feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet szerint; 
h) a vadbegyüjtőhely üzemeltetését nyilvántartásba veszi az elejtett vad kezelésének és 
értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendelet szerint a 
vadbegyüjtőhely üzemeltetését nyilvántartásba veszi az elejtett vad kezelésének és értékesítésének 
élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendelet szerint. 

 

4.3.1.5. Élelmiszer-higiéniai feladatok 

● megvizsgálja a levágott állatot; 
● elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott 
(elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát; 

● meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 
döntést;  

●    feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a települési 
önkormányzatokkal, az egészségügyi államigazgatási szervvel, a társhatóságokkal, valamint 
a civil szervezetekkel; 

● élelmiszer – fertőzés és – mérgezés gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett 
együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel;  

● hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez. 
 

4.3.1.6. Egyéb hatósági jogköre 

● tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, 
korlátozhatja, intézkedést kezdeményezhet a működés megtiltására, az újbóli működést 
feltételhez kötheti; 

● vállalkozás, létesítmény működési engedélyének feltételhez kötését, módosítását, 
felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti; 

● vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy 
véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti nyilvántartásából; 

● az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve 
vizsgázáshoz kötheti; 
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● termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, behozatalát, 
kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, korlátozhatja, 
felfüggesztheti, megtilthatja; 

● elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, 
ártalmatlanítását;  

● élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök használatát 
megtilthatja; 

● szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja; 
● élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíthet; 
● takarmányt etetésre alkalmatlannak nyilváníthat, új takarmány eseti engedélyét 

felfüggesztheti; újabb feltételhez kötheti, módosíthatja, illetve visszavonhatja; 
● elrendelheti eszköz, tárgy, anyag zár alá vételét, ártalmatlanítását, szállítójárművet 

visszatarthat mindaddig, amíg a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és ártalmatlanítási 
eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül; 

● amennyiben az adott élelmiszer, takarmány vonatkozó előírásoknak való megfelelésének 
biztosítása szempontjából az élelmiszer-, takarmányvállalkozás eljárását nem kielégítőnek 
ítéli meg, az élelmiszer-, takarmányvállalkozás költségére haladéktalanul megteszi a 
szükséges intézkedéseket; 

● megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország 
területén történő átszállítását; 

● az élelmiszer-vállalkozásoknál végzi és felügyeli a termékek előállításának, feldolgozásának, 
tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, az élelmiszerek 
fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések esetén a fertőzési 
forrás, a terjedési út felderítését, továbbá feltárja a kórokoknak az élelmiszerbe jutását, 
életben maradását, szaporodását elősegítő higiénés, technológiai szabálytalanságokat, 
elősegíti az ártalmak leküzdését, és laboratóriumi vizsgálatokat végeztet;  

● intézkedik a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő 
állatbetegség) megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű 
melléktermék ártalmatlanná tételéről; 

● felhívhatja az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét a dokumentációs rendszer adatainak 
rendelkezésre bocsátására; 

● szükség esetén felhívhatja azt az élelmiszer-vállalkozást, amely egy másik tagállamból szerez 
be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi, hogy jelentse be a más tagállamból 
származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő beszállítás megtörténtét; 

● figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt; 

● kiszabja az élelmiszer-ellenőrzési bírságot, az élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot, a 
takarmány-ellenőrzési bírságot, az eljárási bírságot; 

● ha a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség leküzdésére vonatkozó 
részletes szabályok azt kötelezővé teszik, a járási hivatal a község, város  egész területére 
kiterjedő teljes, vagy annak egyes részeire kiterjedő részleges községi zárlatot rendel el; 

● az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. 

(V. 26.) VM rendelet szerint a járási hivatal az elejtett vadat, vagy annak bizonyos részeit, a 
nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre 
vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. október 21-i 1069/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1069/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet) 8. cikk a) pont v. alpontja alapján 1. kategóriába tartozó anyagnak minősíti, 
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amennyiben fennáll annak a gyanúja, hogy az emberre, vagy állatra átvihető járványos 
betegséggel fertőzött; 

● dönt a hulladékká vált élelmiszer takarmányozási célra történő hasznosításáról az 
élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII. 14.)  
FM–IKIM–NM együttes rendelet szerint; 

● Amennyiben állatjóléti felelőssel rendelkező állattartó telepen az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, vagy az élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási 
hivatal) az állatvédelmi jogszabályokban leírtak súlyos vagy ismétlődő megszegését 
tapasztalja, az állatjóléti felelőst új képzés elvégzésére kötelezheti. a mezőgazdasági 
haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 
szerint; 

● Az állatotthon működését az állatvédelmi hatóság – a szakhatóságok részvételével – 

folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményétől függően 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal az 
állatotthont bezárathatja, vagy azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok esetén – 

határidő tűzésével – a hiányosságok pótlását rendelheti el az állatkert és az állatotthon 
létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) 
KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet szerint; 

● Tiltott szerrel történt kezelés esetén a megyei kormányhivatal vizsgálatot köteles végeztetni. 
Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a 
továbbiakban: járási hivatal) forgalmi korlátozást köteles elrendelni az (1) bekezdésben 
foglalt vizsgálat lezárásáig azon állomány esetében, ahol a pozitív mintavétel történt; 

● dönt a tiltott szerrel kezelt állatok kártalanítás nélküli leölése ügyében az állati eredetű 
élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati 
rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet szerint; 

● az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi 
ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet szerint bejegyzi az olyan természetes, 

vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, amely egy másik 
tagállamból szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi; 

● az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 
66/2006. (IX.15.) FVM rendelet szerint az állati eredetű élelmiszer forgalmazását 
felfüggeszti, és kezdeményezi a forgalmazóhely működési engedélyének visszavonását, 
illetve bezáratását, ha az üzemeltető az adott forgalmazóhelyre vonatkozó működési 
engedéllyel nem rendelkezik, vagy az állati eredetű élelmiszert tiltott módon forgalmazza. 
 

● 4.3.1.7. Különös eljárási jogköre 

● Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a hivatalból indított eljárásaiban hozott döntéseinek 
megalapozásához szükséges laboratóriumi vizsgálathoz elsősorban állami, az adott 
vizsgálatra akkreditált laboratóriumot vehet igénybe.  

● Egyes állat- és növénybetegségek területenkénti vagy országos előfordulásának és a 
fertőzöttség mértékének tisztázására, továbbá az élelmiszerek és takarmányok biztonságának 
és minőségének laboratóriumi vizsgálatára ellenőrző, illetve engedélyezési eljárást 
megalapozó vizsgálatokat végeztet. 

● Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendelő határozata fellebbezésre 
való tekintet nélkül végrehajtható. 

● Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni ellenőrzésre feljogosított kormánytisztviselője, 
valamint jelenlétében az Európai Bizottság szakértője és az általa kijelölt szakértő az e 
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törvény végrehajtására kiadott jogszabály, valamint az Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusai szerinti ellenőrzés során jogosult: 

● ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni; 
● berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni; 
● az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt, adathordozókat 

– az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – 

megismerni és azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni; 
● eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni; 
● eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni;  
● hatósági mintavétel esetén az ügyfél kérésére – az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban 
meghatározott kivételek figyelembevételével – ellenmintát venni 

● élelmiszerlánc-esemény alapos gyanúja esetén továbbá élelmiszerlánc-esemény elhárítása, 
illetve a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében a lezárt 
terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt 
ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni és ott az ellenőrzést 
lefolytatni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket, 
dokumentációt, számviteli bizonylatokat ellenőrizni. 

 

4.3.1.8. Egyéb közhatalmi aktusok 

 

● A mezőgazdasági vállalkozások hitel- és lízingkérelméhez hatósági bizonyítványt állít ki, 
amely szerint az adott állattartó telep egy önálló állategészségügyi egységként szerepel 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásában, a mezőgazdasági üzemek 
korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és 
lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM 
rendeletben foglaltak szerint. 

● Az olyan élelmiszer-vállalkozónak, aki első magyarországi tárolási helyet üzemeltet – 

ideértve a bértárolási tevékenységet is – be kell jelentenie a létesítmény helye szerinti 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak az 
élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet szerint. 

● a támogatási kérelemhez igazolást állít ki az adott tartási hely a TIR-be bejelentett 

tenyészkoca férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható tenyészkoca 
létszámról a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 
7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerint. 

● az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 
támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet szerint a 
nagyvállalkozásnak minősülő igénylő a támogatási kérelméhez köteles csatolni az 5. 

melléklet szerinti, a támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele 
nélküli helyzetére vonatkozó elemzés alapján a járási hivatal által kiállított eredeti 
igazolást arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt. 

 

4.4. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

4.4.1. A jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély 
megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá 
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azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a hatáskörébe, ennek keretén belül: 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 
● munkaközvetítést végez, 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● közreműködik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal európai uniós programjainak 

végrehajtásában (TÁMOP, GINOP, TOP), 
● ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára fennálló tartozások visszakövetelésével 

kapcsolatos feladatokat. 

 

4.4.2. A Foglalkoztatási Osztály közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 

bonyolításában, 
● munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból, 
● fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 

tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 
● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található 

közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, 
● át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 

hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 
● jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan, 
● ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését, 
● ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését, 
● ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát, 
● az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat, 
● dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról, 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, szervezi a közfoglalkoztatást, 
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4.5. A Földhivatali Osztály feladat- és hatásköre 

4.5.1. A járási hivatal ingatlanügyi és telekalakítási hatóságként, továbbá mezőgazdasági igazgatási 
szervként a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak alapján ellátja a földügyi igazgatási feladatokat 
illetékességi területén. Ingatlanügyi és telekalakítási hatóságként, továbbá mezőgazdasági igazgatási 
szervként a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi 
területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján ellátja a földügyi igazgatási feladatokat illetékességi területén. A földügyi 
igazgatás kiterjed az ingatlan-nyilvántartással, állami alapmunkákkal, földméréssel, térképészettel 
kapcsolatos kötelezettségekkel, a földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások 
érvényesülésével és a földhasználati nyilvántartással, a földtulajdoni és a földhasználati előírások 
érvényesülésével, a földforgalommal és a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és 
a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartással (földműves nyilvántartás) összefüggő 
feladatok ellátására. 
 

4.5.2. Az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
● jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem rendelkezik 

– döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó elsőfokú hatósági 
ügyekben, 

● lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos elsőfokú eljárást, 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról, 
● gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről, 
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli 
más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok 
behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról, 

● első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban, 
● kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében, 
● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali feladatokat, 
● illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 

termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat, 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat, 
● ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a 

jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít, 
● vezeti a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági 

üzemközpontok nyilvántartását, 
● ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 

szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, továbbá alkalmazza az ezzel 
kapcsolatos jogkövetkezményeket, 

● lefolytatja a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására 
irányuló eljárásokat, 
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● ellátja a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány szolgáltatásával, kezelésével, nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatokat, 

● ellenőrzi a biztonsági okmányt kezelő jogi képviselőnél és annál a szervezetnél, amelynél a 
jogtanácsos működik a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, 
jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások betartását. 

 

4.5.3. Egyéb feladatai tekintetében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatokat, 
● végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatokat, 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről, 
● ellátja az adat-lekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással 

kapcsolatos földhivatali feladatokat. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztállyal 
együttműködve ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adat-lekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását,  

● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást, 
● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat, 
● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 

kapcsolatos feladatokat, 

● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és 
azokat jelenti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé, 

● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 
rendszer kiépítésében és működtetésében, 

● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat, 

● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze, 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésérre vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért,  

● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére 
adatot szolgáltat, 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat, 
● a numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári 

feladatokat, 

● illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt 
vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-

nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában, 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez, 

● államhatár vonalában bekövetkezett változásoknál a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály által készített változási vázrajzokat 
záradékolja, ingatlan-nyilvántartásban átvezeti az ahhoz tartozó munkarészek alapján, 
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● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását, 
● az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 

térképtárat működtet, 
● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 

végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése 
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, 

● illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket, 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 

földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi 
járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében, 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért, 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról, 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak, 

● intézkedik a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos feladatok jogszerű végrehajtásában, 
● ellátja a mezőgazdasági őstermelők hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatokat, 
● ellátja a mezei őrszolgálat nyilvántartásával, szakmai felügyeletével, a mezőőrök 

vizsgáztatásával, eskütételével és szolgálati napló kiadásával összefüggő hatósági 
feladatokat, 

● ellátja a családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat. 
 

4.6. A Népegészségügyi Osztály feladat- és hatásköre 

4.6.1. A Népegészségügyi Osztály hatósági, és szakmai felügyeleti feladatokat lát el: 
● jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági, szakhatósági jogkört gyakorol, 
● ellátja a Hivatal alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott 

feladatokat: 

● a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, 
táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén,  

● a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén,  
● az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 

népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása) területén, 
● az egészségügyi igazgatás és koordináció területén, 
● ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi 

szolgáltatók felett, 
● részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 

végrehajtásában. 
 

4.6.2. A Népegészségügyi Osztály feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen 
beszámol a Járási Hivatal vezetőjének és a Kormánymegbízottnak. 
 

4.6.3. A Népegészségügyi Osztály illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási 
szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály 
hatáskörébe utal.   
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4.6.4. A Népegészségügyi Osztály: 
● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat, 

● ellenőrzéseket végez, 
● nyilvántartásokat vezet, 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében, 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik,  
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal, 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat, 
● ügyfélfogadást, szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfeleknek és társhatóságoknak, 
● munkaterve(ke)t készít, 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára, 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít, 
● adatszolgáltatásokat végez, 
● sírnyitást és boncolás nélküli hamvasztást engedélyezi, 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban, 
● végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 

kivizsgálását, a terjedési út felderítését, 
● hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan 

előforduló fertőzéseket, megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 
megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását, 

● járvány, vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket, 

● nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket, 
● végzi a járás területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 

történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását, 
● figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok 
megelőzésére, elhárítására, 

● nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben, 

● nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 
ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló 
eszközökről gondoskodik, 

● ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi 
kártevőirtást végző egyéb képesített személyeket, 

● vásárok, piacok és bevásárlóközpontok közegészségügyi követelményeinek ellenőrzése, 
szakhatósági eljárás végzése,  

● környezetkárosodás minősítésével kapcsolatos eljárásban megkeresésre szakhatósági 
részvétel, 

● részt vesz az egyes lakossági csoportok táplálkozás-egészségügyi vizsgálatában, étlap és 
nyersanyag-kiszabat értékelésében a NUTRICOMP program segítségével, 

● végzi az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzését, táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat, 
étlap vizsgálatokat, kozmetikai készítmények előállításának, feldolgozásának, tárolásának, 
szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, 
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● szakhatóságként vesz részt a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban a 
vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 
szerint, 

● piacfelügyeleti, hatósági tevékenységet lát el a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdés c) pontja és az ezt módosító 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 14. §-a alapján, 

● a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentését 
elektronikus úton a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos 
tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár a Szakrendszeri Információs Rendszer 
által biztosított módon fogadja, nyilvántartja, visszaigazolja, 

● ellenőrzi a vegyi anyag gyártók, importálók regisztrációs kötelezettségét, a biocid termékek 
gyártását, forgalmazását, felhasználását, a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények 
tekintetében a kockázat elemzés meglétét, kiemelten a veszély azonosítási, veszély jellemzés 
fejezetet, 

● nyomon követi a településeket ellátó vízhálózat ivóvíz minőségét, határérték túllépés esetén 
határozatilag intézkedik,  

● az ivóvíz vizsgálati terveket határozatilag jóváhagyja és a vízmintavételek HUMVI 
szakrendszerben történő rögzítését felügyeli, 

● laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, a felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az 
ásvány- és gyógyvizek, a természetes és medencés fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett 
szennyvizek vizsgálatára, 

● a területéhez tartozó természetes fürdőhelyek kijelölését, vízhasználatát engedélyezi és 
vízmintavételeit felügyeli,  

● a környezetkárosodás minősítése szerinti eljárásban helyszíni vizsgálatot tart a 
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint, 

● fürdővízprofil megállapításával, természetes fürdővizek vízminősége hosszabb távú 
romlásával kapcsolatos hatósági feladatokat lát el, a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1), 
(4) bekezdése; 15. § (15) bekezdése és az ezt módosító 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 
11. §-a alapján, 

● az ellenőrzött intézményekben betartatja a nemdohányzók védelméről szóló törvény 
előírásait, az ellenőrzéseket rögzíti az NVT informatikai programban és szükség esetén 
egészségvédelmi bírságolással él, 

● engedélyezi a zárt légterű dohányzóhely kijelölését a nemdohányzók védelméről és a 
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 
törvény alapján, 

● engedélyezi és nyilvántartja a dohányzási tilalmat, illetve dohányzásra kijelölt helyet jelző, 
jogszabályban foglaltaktól eltérő feliratokat a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (2), (4) 
bekezdései; a 25.§ és az azt módosító 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. §-a alapján, 

● ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, a bölcsődék, óvodák, általános iskolák, 
napközi-otthonok, középiskolák, gyakorló kertek, politechnikai tanműhelyek, kollégiumok, 
nevelőotthonok, nyilvántartását és ellenőrzését végzi, 

● ellátja az ápolással, szakdolgozókkal összefüggő, jogszabályokban meghatározott 
feladatokat, előmozdítja a hivatás gyakorlására vonatkozó szakmai, etikai és jogi szabályok 
érvényesülését, és azok betartatását, 

● részt vesz az ápolással kapcsolatos szakmai irányelvek kidolgozásában, elősegíti a korszerű 
ápolási, - gondozási szemlélet kialakítását, az új módszerek bevezetését és megvalósítását, 

● egészségmegőrzéssel. egészségneveléssel kapcsolatos rendezvények szervezése, civil 
szervezetekkel való kapcsolattartás, egészségmegőrző, egészségnevelő tevékenységük aktív 
segítése, 
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● a terhesség megszakítást kérők korrekt tájékoztatása a művi abortusszal kapcsolatos 
kérdésekről, a fennálló jogszabályi feltételrendszerek alapján, 

● ellátja az anya-gyermekvédelmi feladatok ellátásában résztvevő védőnők állandó 
tevékenységének nyomon követését, a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét, 

● közreműködik illetékességi körében az egységes esély-egyenlő védőnői ellátás 
megvalósításában, minőségének fejlesztésében, 

● engedélyezi a tanácsadó Családvédelmi Szolgálatnak a magzati élet védelméről szóló 1992. 
évi LXXIX. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tanácsadó, a válsághelyzet esetén történő 
segítségnyújtó, illetve az oktatási intézményeken kívüli – a családtervezéssel kapcsolatos – 

ismeretterjesztő tevékenységét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 
232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, 

● ellátja az egészségügyi igazgatással összefüggő, jogszabályokban meghatározott feladatokat, 
● működteti az e-GEN Programot, mely keretén belül az egészségügyi szolgáltatók részére a 

szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvosi feladatokért 
felelős helyettes államtitkár kiosztja az egyedi azonosító számot, 

● az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési eljárása során közegészségügyi 
szakvélemény kiadását végzi, 

● egészségügyi dolgozó adott munkakörre való alkalmatlanságának, illetve korlátozással 
történő alkalmasságának megállapítása, illetve amennyiben indokolt az egészségügyi dolgozó 
– valamennyi munkakörre kiterjedő hatállyal – az egészségügyi tevékenység folytatásától 
eltiltása az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 
törvény szerint, 

● engedélyezi az alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati 

segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli szülészeti és 
újszülött-ellátási tevékenységet, mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi 
biztosítását, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett 

egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a 
kúraszerűen végezhető ellátásokat – és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén az egészségügyi 
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint. 

 

5. Az Edelényi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
feladat- és hatásköre 

 

5.1. Az ügyintézők és települési ügysegédek feladat- és hatásköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény és a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alkalmazásával kapcsolatos egységes 
joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata: a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
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● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 
kiadványokat, joganyagokat. 

● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a hivatal állandó 
és időszakos feladatainak megvalósításáért. 

● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
● döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● egyéb ügykezelői utasítások megadásáról, 
● az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 

megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 
● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 

közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 
 

5.2. Az ügykezelők feladat- és hatásköre 

● Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzi. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza. 
● Felelős az adott osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, a határidő nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről 

tájékoztatja az érintetteket. 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 

expediálás tekintetében. 
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 II.16. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Encsi Járási Hivatal Ügyrendje  
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1. Az Encsi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye:   3860 Encs, Petőfi u. 75. 
A Járási Hivatal kirendeltsége:  3837 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3. 
 

A Járási Hivatal működési területe: 
Az Encsi Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az 1. 
mellékletben meghatározott településekre terjed ki. 
 

2. Az Encsi Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

Az Encsi Járási hivatal élén hivatalvezető áll. Az Encsi Járási Hivatalon belül Kormányablak Osztály, 
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 
Foglalkoztatási Osztály, Földhivatali Osztály és Népegészségügyi Osztály működik. 

 

Az Encsi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese látja el a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
vezetését. 

 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével az 
Encsi Járási Hivatal létszámadatai a következők: 
 

 

Encsi Járási Hivatal 
összesen 

85 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Hatósági és Gyámügyi 
Osztály 

23 

Kormányablak Osztály 6 

Népegészségügyi Osztály 9 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

11 

Foglalkoztatási Osztály 12 

Földhivatali Osztály 22 

 

 

3. Az Encsi Járási Hivatal működése 

 

Az Encsi Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint 
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és 
az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, 
továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
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A járási hivatalvezető a Járási Hivatalon belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, 
a soron következő feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség szerint járási 
hivatalvezetői értekezletet tart. Az értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, járási hivatalvezető-

helyettes, osztályvezetők, illetve a járási hivatalvezető által meghívott, a napirendek tárgyában érintett 
személyek. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint az 
osztályvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és az osztály valamennyi 
állami tisztviselője, állami ügykezelője és munkavállalója. 

 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14.00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 

 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a hivatalvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 

 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében az osztályvezető, illetve 
az osztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető feladata, mely az erre 
rendszeresített elektronikus felületen történik. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az osztályvezető egyes feladatok 
hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló szervezeti 
egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását az 
erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, 
valamint a munkacsoport tagjait az osztályvezető jelöli ki. 
 

4. Az Encsi Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre: 
4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  

● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat. 

 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 
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4.2. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

4.2.1. Járási hatósági feladatok: 
4.2.1.1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott feladatok: a járás 
területén létrehozni tervezett állatpanzió és állatmenhely (állatotthon) engedélyezésével és a 
szolgáltatás felügyeletével kapcsolatos állatvédelmi hatósági hatáskörök. 
 

4.2.1.2. A földgázellátásról szóló törvényben meghatározott feladatok: földgázelosztó 
kezdeményezésére a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a 
földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a 
felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség 
megállapítása. 

 

4.2.1.3. A hadigondozásról szóló törvényben meghatározott feladatok: 
● az 1994. évi XLV. (a továbbiakban: Hdt.) 1. §-ában szabályozott hadigondozási 

igényjogosultság megállapításával kapcsolatos feladatok, 
● a Hdt. 3. §-ában foglaltak szerint biztosítja a hadirokkantak járadékosztályba sorolását, 
● dönt a Hdt. 4-7. §–aiban foglaltak szerint a hadirokkant, a hadiözvegy, a hadiárva, a 

hadigondozott családtag részére járó ellátásról, 
● dönt a Hdt.-ben szabályozottak szerinti pénzellátások - beleértve az egyösszegű térítést és a 

temetési hozzájárulást is - megállapításáról és összegszerűségéről. 
 

4.2.1.4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott feladatok: 
ellátja különösen a nem természetvédelmi területen végzendő nádaratáshoz szükséges engedély 
kiadásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott levegő-tisztaság védelmi hatósági feladatokat. 

 

4.2.1.5. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott feladatok.  
 

4.2.1.6. A társasházakról szóló törvényben meghatározott feladatok: ingatlanvállalkozás-felügyeleti 
hatósági jogkör az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében.  

 

4.2.1.7. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott feladatok. 
 

4.2.1.8. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényben meghatározott feladatok: a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján 
a Járási Hivatal, mint általános hatáskörű szabálysértési hatóság a hatáskörébe tartozó ügyekben 
törvényes határidőben megteszi a szükséges intézkedéseket, és ellátja a Szabálysértési 
Nyilvántartási Rendszer (SZNYR) működtetésével összefüggő feladatokat. 

 

4.2.1.9. A vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott feladatok. 
 

4.2.1.10. A közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése. 

 

4.2.1.11. A vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feladatok. 
 

4.2.1.12. Oktatással kapcsolatos feladatok: 
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● a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, 

● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, 

● az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben, 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, 
● a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása. 
 

4.2.1.13. Szociális feladatok:  
A Járási Hivatal a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátja a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvényben meghatározott feladatokat. Ezek a feladatok különösen: 

● a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 32/B. §-32/D. §-ában szabályozott időskorúak járadékának megállapításával, 
megszüntetésével, folyósításával kapcsolatos feladatok, 

● a Szoctv. 41. §-ában és 43/A. §-ában szabályozott ápolási díj megállapításával, 
megszüntetésével és folyósításával kapcsolatos feladatok, 

● a Szoctv. 50. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott közgyógyellátásra jogosultság 
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok, 

● a Szoctv. 54. §-ában szabályozott, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
megállapításával kapcsolatos feladatok, 

● a Szoctv. 33. §-37/C. §-ában szabályozott, az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok.  
4.2.1.14 Jogi segítségnyújtási feladatok: 
Elvégzi a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben, valamint az igazságügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI.29.) Korm. 
rendeletben meghatározott hatósági engedélyező, nyilvántartó és egyéb járási feladatokat. 

4.2.1.15 Áldozatsegítési feladatkörben: 

Ellátja a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 
CXXXV. törvényben, valamint az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 
hatáskörökről szóló 362/2016. (XI.29) Korm. rendeletben meghatározott áldozatsegítési feladatokat. 

4.2.1.16. Fogyasztóvédelmi feladatok: 

Hatáskörében eljárva ellenőrzi az 1997. évi CLV. fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglalt 
rendelkezések megtartását, gyakorolja az Fgytv-ben meghatározott hatósági jogkörét. 

4.2.1.17. Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele: 

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt 
támogatásukról szóló 326/2001. (XII.30) Korm. rendeletben meghatározott feladatok alapján eljár. 

4.2.2. Járási gyámügyi feladatok: 

A Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya ellátja a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat. 
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4.2.2.1. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök különösen: 
A Járási Hivatal, mint Gyámhatóság (a továbbiakban: Gyámhatóság) a gyermekek védelme 

érdekében: 
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 

vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél (a 
továbbiakban: nevelőszülő), vagy – ha erre nincs mód gyermekotthonban, fogyatékosok, 
vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – 

családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését, 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, dönt a 

nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét, 

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 

● dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
● dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, 
● kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
● a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 

4.2.2.2. A Gyámhatóság a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

4.2.2.3. A Gyámhatóság a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
● teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
● megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
● hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként 

való részvételéhez, 
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● hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a 
törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a 
hozzájárulást nem adja meg, 

● hozzájárul a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 

● az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
● az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll 
fenn, 

● jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 
megdöntése iránt, 

● megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, és 
megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 

 

4.2.2.4. A Gyámhatóság a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében: 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét, és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

 

4.2.2.5. A Gyámhatóság az örökbefogadással kapcsolatban: 

● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

4.2.2.6. A Gyámhatóság pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, 
a gyermek kiadása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való 
kizárás megszüntetése, 

● a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 

4.2.2.7. A Gyámhatóság feljelentést tesz: 



 

205 
 

 

● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, 
a gyermek kiadása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való 
kizárás megszüntetése, 

● a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 

4.2.2.8. A Gyámhatóság a jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy 
holtnak nyilvánítását. 
 

4.2.2.9. A Gyámhatóság a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 

indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben 
kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét rendeli el, 

● intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági, vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 

● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét 
rendeli el, 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
● jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének, vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 
18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, 
valamint a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. 
november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős 
miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában 
kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közreműködik a tartásdíjat megállapító és a 
tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj 
felemelésére vonatkozó kérelmek és a  tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére 
vonatkozó kérelmek ügyében, 
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● engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, és 

● eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére, vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló eljárásokban. 

  

4.2.2.10. A Gyámhatóság a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: 
● a gyermek részére családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a 

nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 
● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
● felügyeli a családba fogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat, 

● felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 

az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

 

4.2.2.11. A Gyámhatóság hatáskörébe tartozik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében 
bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti 
kérelméhez. 
 

4.2.2.12. A Gyámhatóság a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a  szerinti 

intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek 
vagyona, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

  

4.2.2.13. A felsorolt feladatokon túl a Gyámhatóság: 
● gyakorolja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) 
bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört, 

● eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti 
családvédelmi koordinációért felelő szervként, 

● gyakorolja a Start-számlával, kincstári letéti Start-számlával rendelkező gyermek magasabb 
összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó hatáskört, 
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● eljár a közérdekű bejelentésekre, panaszokra vonatkozóan az európai uniós csatlakozással 
összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. 
törvény (a továbbiakban: uniós törvény) 141-143. §-ai alapján. 

 

4.3. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladat- és hatásköre 

4.3.1. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatkörébe tartozik az élelmiszer-
biztonsági, takarmány- ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi és állatvédelmi 
feladatok ellátása az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, illetve 
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.  
(XII. 2.) Korm. rendelet alapján. 

 

4.4. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

4.4.1. A Foglalkoztatási Osztály mint az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró szerv:  
● ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az 

álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást 
elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik az állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal hatáskörébe, 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
● a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon 

munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos 
létszámcsökkentéssel érintett székhelye, vagy telephelye a járási hivatal illetékességi 
területén van, 

● munkaközvetítést végez, 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 

● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

 

4.5. A Földhivatali Osztály feladat- és hatásköre 

Ellátja a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi 
területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet szerinti illetékességi területén az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó, külön 
jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat. Ehhez a körhöz tartozik a 
földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, a földértékelés és földminősítés, 
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a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása, a kezelt adatok hatósági 
szolgáltatása. Építésügyi hatóságként, jogszabályban meghatározott körben eljár telekalakítási 
ügyekben, illetve jogszabályban meghatározott ügyekben más hatóság eljárásában szakhatóságként 
működik közre. 
 

4.5.1. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
● jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó elsőfokú 
hatósági ügyekben; 

● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 
területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az 
engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és 
bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének 
végrehajtásáról; 

● lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos elsőfokú eljárást; 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 
● első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 
● kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében; 
● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 

termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a 

jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 
● vezeti a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági 

üzemközpontok nyilvántartását; 
● ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 

szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, továbbá alkalmazza az ezzel 

kapcsolatos jogkövetkezményeket; 
● lefolytatja a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági 

jóváhagyására irányuló eljárásokat. 
 

4.5.2. Egyéb feladatai tekintetében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos járási földhivatali feladatokat; 
● végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatokat; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 

járási hivatali feladatokat. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztállyal 
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együttműködve ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását; 

● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 
● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 
● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 

kapcsolatos feladatokat; 

● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és 
azokat jelenti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé; 

● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 
rendszer kiépítésében és működtetésében; 

● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért; 

● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére 
adatot szolgáltat; 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat; 
● ellátja a TAKARNET felhasználók hatósági ellenőrzését; 
● a numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári 

feladatokat; 

● illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt 
vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-

nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában; 

● ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új 
térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 

térképtárat működtet; 
● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 

végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése 
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 

● illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket; 

● ellátja a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány szolgáltatásával, kezelésével, nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatokat; 
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● ellenőrzi a biztonsági okmányt kezelő jogi képviselőnél és annál a szervezetnél, amelynél a 
jogtanácsos működik, a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, 
jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonsági tárolására vonatkozó előírások betartását; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi 
járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a szakmai irányítónak; 

● intézkedik a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatok jogszerű 
végrehajtásában. 

 

4.5.3. Kiegészítő tevékenységként: 
● a Földhivatali Osztály a Kormányhivatal vállalkozási tevékenységének keretein belül – a 

jogszabályokban és a Kormányhivatal szabályzatában meghatározott körben, mértékben és 
módon – a rendelkezésre álló adat- és eszközállomány igénybevételével, megrendelők 
részére, alaptevékenységén kívüli, kiegészítő tevékenységként szabad kapacitásának 
kihasználását célzó tevékenységeket is (pl.: sajátos célú földmérési és térképészeti 
tevékenység, ingatlan-nyilvántartásból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenység) végezhet, 
ha az a jogszabályban előírt feladatainak az ellátását nem veszélyezteti. 

 

4.6. A Népegészségügyi Osztály feladat- és hatásköre 

4.6.1. Környezet- és település-egészségügyi szakterület: 
● felügyeli a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata 

során a közegészségügyi előírások teljesülését; 
● felügyeli a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és elhelyezést, a hulladékok kezelését és 
elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a közlekedés körülményeit; 

● felügyeli a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 
● felügyeli a munkahelyek közegészségügyi feltételeit; 
● feladatai hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, a 

felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, illetve a beltéri 
levegőszennyezettség vizsgálatára; 

● a laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok 
távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, 
megszüntetése érdekében; 

● az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a 

Népegészségügyi Főosztályt, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat, 
szolgáltatókat, stb.; 

● közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített 
hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 
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● felügyeli a medencés fürdők közegészségügyi, higiéniai feltételeinek megvalósulását; 
● az építésügyi engedélyezési (elvi építési, építési, fennmaradási, illetve településrendezési) 

eljárások során elbírálja a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelményeknek való megfelelést, a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a 
kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést, az 
egészségvédelem biztosítása érdekében az országos építési követelményekről szóló 
kormányrendeletben meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési 
követelményeitől való eltéréshez hozzájárulást; 

● vízjogi engedélyezési eljárások során végzi a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvíz-

készlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatát határértékek megállapításához kötött 
eljárásokban, tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záró dokumentáció elbírálására, 
valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének 
megítélésére vonatkozó eljárásokban, az elvi vízjogi engedélyezési, a vízjogi engedélyezési, 
és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásokban; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.2. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi szakterület: 
● nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság 

időszakos, vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, 
szabadidő eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket; 

● javaslatot tesz, intézkedik az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, 
valamint az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok megszüntetésére; 

● a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység működési engedélye kiadására 
irányuló eljárásban - az intézményre vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 
minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében - szakhatóságként való 
közreműködés; 

● a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek teljesülésének ellenőrzése; 
● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
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● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.3. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterület: 
● vizsgálja a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását;  
● vizsgálja az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat és 

elősegíti leküzdésüket; 
● végzi és felügyeli a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kozmetikai készítmények, 

étrend kiegészítők előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba 
hozatalának helyszíni ellenőrzését; 

● az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését; 

● ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges hatósági 
intézkedéseket; 

● szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 
● tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 

táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 
● a működési engedélyezési eljárás, valamint használatba vételi eljárás során szakhatósági 

hozzájárulás kiadása. A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd 
és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelményeknek való megfelelés, a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
való megfelelés és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése 
kérdésében jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzések lefolytatása; 

● szociális szolgáltatás ellenőrzése során a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek 
teljesítésének ellenőrzése; 

● étel végső fogyasztóhoz való kiszállítását végző gépjárművek engedélyezése; 
● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.4. Kémiai biztonsági szakterület: 
● végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 

közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 
● ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi és ellenőrzési feladatokat;  
● feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 

társosztályokkal, szervekkel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal; 
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● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.5. Járványügyi szakterület: 
● irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 

hordozókkal kapcsolatos tevékenységet; 
● folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy 

a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a járás egész területére, vagy egy 
részére; 

● megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a járás 
lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti, helyszíni járványügyi 
vizsgálatokat végez; 

● vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat; 

● szervezi és ellenőrzi a terhesek HBsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat; 
● a Népegészségügyi Főosztály számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a járás 

területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről; 
● zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szolgálati út szerint; 
● illetékességi területén szervezi az oltóanyagok elosztását, felügyeli a területen az előírásszerű 

tárolást, nyilvántartást és felhasználást; 
● vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetése iránt; 
● a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását; 
● kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket; 
● folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 

kapcsolatban; 

● figyelő, illetve jelentőszolgálatok működtetését végzi bizonyos betegségek esetén; 
● ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat; felkészíti a járás egészségügyi alapellátó intézményeit a 
szezonálisan előforduló fertőző betegségekre (pl. virális enterális járványok, influenza, 
influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelent és 
jelentet. 

 

4.6.6. Közegészségügyi szakterület: 
● végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 

kivizsgálását, a terjedési út felderítését; 
● hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan 

előforduló fertőzéseket, megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 
megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását; 
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● járvány, vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 

járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket; 

● nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; 
● végzi a járás területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 

történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását; 
● figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok 

megelőzésére, elhárítására; 
● nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 

esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben; 
● nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 

ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló 
eszközökről gondoskodik; 

● ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi 
kártevőirtást végző egyéb képesített személyeket; 

● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.7. Egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) feladatok: 
● közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban résztvevő 

szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében; 
● az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 

népegészségügyi ismeretek terjesztését; 
● csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat járási 

szinten kezdeményezi; 
● helyes életvitel-változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 

bevezetését és szervezését; 
● az Egészség Évtizedének Nemzeti Népegészségügyi Programjában foglaltakkal összhangban 

a gyermek és a felnőtt populációt érintő, preventív jellegű rizikófaktor szűréseket 
kezdeményez és végez. A háziorvosok bevonásával a járás lakossága különböző 
veszélyeztetett korú csoportjainak reprezentatív, prevenciós célú többlépcsős rizikó-faktor 

szűrését kezdeményezi és végzi (vérzsírok, vércukor, testsúly, vérnyomás, dohányzási 
szokások); 

● célzott szűréseket végez az önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, valamint 
civil szerveződések által kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek 
elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós 
adatait és annak befolyásolási lehetőségeit; 



 

215 
 

 

● gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (tápláltsági státusz, a 

keringési, légzőrendszer vizsgálata); 
● népegészségügyi szűrővizsgálatok megjelenési arányának növelése, az optimális lakossági 

részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatot épít ki a területen működő háziorvosi 
szolgálatokkal, védőnőkkel, a szűrővizsgálatot végző intézményekkel, a helyi közvélemény 
formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal. 

 

4.6.8. Vezető ápolói feladatok: 
● végzi az alapellátás (háziorvosi-, fogorvosi-, foglalkozás-egészségügyi-, orvosi ügyeleti-, 

iskolaorvosi ellátás), a járóbeteg-szakellátás – ideértve az egynapos sebészeti és a 
kúraszerűen végezhető ellátásokat is – az otthoni szakápolás és hospice ellátás keretén belül 
végzett ápolási tevékenység, valamint a bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó szociális 
intézményeken belül történő ápolási tevékenység szakfelügyeletét; 

● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.9. Vezető védőnői feladatok: 
● ellátja a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét illetékességi körében az egészségügyi 

szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben foglaltaknak 
megfelelően, a minimum feltételek meglétét vizsgálja, a működési engedélyek felülvizsgálatát 
végzi; 

● a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását 
elvégzi, kezdeményezi és megteszi a szükséges intézkedéseket; 

● közreműködik illetékességi körében az egységes, esélyegyenlő védőnői ellátás 
megvalósításában, minőségének fejlesztésében a védőnői ellátás hatékony, az 
egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésében, az egészségügyi 
ágazati jogszabályok érvényesülésének elősegítésében, a szakmai irányelvek, minőségi 
követelmények közvetítésében és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzésében és 
folyamatos nyomon követésében, különös tekintettel az alábbi feladatok ellátásával: 
● segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának 

megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését; 
● közreműködik minőségi indikátorok fejlesztésében, a védőnői ellátás (szakmai 

menedzseri és támogató tevékenység) minőségének követésében és értékelésében; 
● közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek feltárásában, elemzésében a védőnői 

gondozottak egészségi állapotának, elégedettségének nyomon követésével; 
● közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 
● meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk lehetőségeit, 

továbbá közreműködik azok megvalósításában; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt a védőnői alapfeladatok 
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összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, továbbá 

értékeli, elemezi, jelenti, bemutatja azokat; 
● javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésekre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésre (védőnői állások létesítésére, átszervezésére, 
megszüntetésére, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, 
kitüntetésére); 

● segíti a pályakezdő, illetve újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését; 
● kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 
● felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli, népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében (különös tekintettel a Védőnői Méhnyakszűrő Programra); 

● részt vesz a védőnői szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok kidolgozásában, 
véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában; 

● képviseli a védőnői szakmát illetékességi körben; 
● szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a védőnők által 

ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, megvalósításához, 
felügyeletéhez, értékeléséhez, a területi, az iskola-védőnői feladatok helyettesítéssel történő 
ellátásához; 

● szakvéleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében: 
● körzetek kialakításáról – figyelembe véve a település szerkezetét, a lakosság 

összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát; 
● ellátandó oktatási intézmények számáról, típusáról; 
● felkérés esetén védőnői állásra pályázókról és pályázatokról; 
● védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére 

irányuló eljárásban; 
● megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.10. Családvédelmi feladatok: 
● tanácsadást tart: családtervezési tanácsadást, ifjúsági tanácsadást, családvédelmi 

tanácsadást; 
● igazolást ad családvédelmi szolgálaton való részvételről; 
● vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását; 
● írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; 
● átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 

intézménynek; 
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● a CSVSZ védőnője köteles az adatokat bizalmasan kezelni, a titoktartási és adatvédelmi 
kötelezettségének eleget tenni; 

● nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét; 
● éves munkatervet készít; 
● tevékenységét tervezi és az előírásoknak megfelelően dokumentálja; 
● havi esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokon részt vesz; 
● közreműködik a Családvédelmi Szolgálat tevékenysége minőségének fejlesztésében (adatot 

szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, intézkedést kezdeményez). 
 

 4.6.11. A jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül: 
● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkaterve(ke)t készít; 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket; 
● figyelemmel kíséri és értékeli az illetékessége alá tartozó járások (Szerencsi, Tokaji, 

Bodrogközi, Cigándi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi) közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a 
népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló 
környezeti, társadalmi életmódbeli, stb. tényezőket és előbbiekkel kapcsolatos epidemiológiai 
és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a Járási 
Hivatalnak és a Népegészségügyi Főosztálynak. 

 

4.6.12. Az egészségügyi igazgatás területén:  
● ellátja a praxisjog engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; 
● az új működési engedélyek kiadásával összefüggésben a szakmai minimumfeltételeknek való 

megfelelőséget helyszíni szemlével ellenőrzi, illetve helyszíni ellenőrzést tart;  
● a hatályos működési engedélyekben foglaltakat, a személyi, tárgyi és szakmai feltételeknek 

való megfelelőséget ütemezetten ellenőrzi; 
● a szakmai nyilvántartásokat és a szakmai nyilvántartó programokat folyamatosan kezeli, 

vezeti, új adatokkal feltölti, aktualizálja, szükség esetén az adatokat lekérdezi; 

● szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvosi feladatokért 
felelős helyettes államtitkár, a Népegészségügyi Főosztály, a KSH és egyéb szervek kérésére 
adatokat közöl; 

● az egészségügyi szolgáltatók részére hatósági bizonyítványt ad ki; 
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● az egészségügyi szolgáltatók részére szervezett szakmai továbbképzésekről értesítést, 
jogszabályváltozásokról tájékoztatást ad; 

● tömeges rendezvények egészségügyi biztosítását (mozgóőrség) ellenőrzi; 
● egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátást megszervezi, elrendeli; 
● szakfelügyelők közreműködésével szakfelügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók 

egészségügyi tevékenysége felett. 
 

5. Az Encsi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 

feladat- és hatásköre 

 

5.1. Az állami tisztviselők feladat- és hatásköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat 
kialakításában. 

● Hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 

kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 
● Feladata: a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 

előkészítése, a végrehajtás szervezése. 
● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat.  
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a hivatal állandó 

és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● Az ügyintéző köteles gondoskodni az Egységes Iratkezelési Szabályzatban meghatározott 

feladatok ellátásáról, különösen: döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, az 
ügyirat tisztázásáról, az irattári tételszám meghatározásáról, egyéb ügykezelői utasítások 
megadásáról, az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 
kezeléséről, megfelelő tárolásáról, az iratokkal való elszámolásról, hatósági statisztikai adatok 
megadásáról. 

● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

 

5.2. Az ügykezelők feladat-és hatásköre (kapcsolt munkakörben) 
● Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 

feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzi. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza. 
● Felelős az osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, a 

határidő nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja a járási hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatja 

az érintetteket. 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 

expediálás tekintetében. 
 

5.3. Az állami tisztviselők, állami ügykezelők, munkavállalók részletes feladatait a munkaköri leírások 
tartalmazzák. 
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6. Az Encsi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
helyettesítési rendje 

 

Az Encsi Járási Hivatal ügyintézőjét, ügykezelőjét, munkavállalóját az osztályvezető által kijelölt 
ügyintéző, ügykezelő, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások 
tartalmazzák. 
 

7. Az Encsi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

7.1. Az Encsi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 Hétfő:  8

00 órától – 12
00

 óráig, 1300
 órától - 16

00
 óráig 

 Kedd:  8
00

 órától – 12
00

 óráig  

 Szerda:  8
00

 órától – 12
00

 óráig, 1300
 órától – 16

00
 óráig 

 Csütörtök: 8
00 órától – 12

00
 óráig  

 Péntek:  8
00

 órától – 12
00

 óráig 

 

7.2. Az Encsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 Hétfő:  7

00 órától – 17
00

 óráig 

 Kedd:  8
00 órától – 18

00 óráig 

 Szerda:  8
00 órától – 18

00 óráig 

 Csütörtök: 8
00 órától – 18

00 óráig 

 Péntek:  8
00 órától – 18

00 óráig 

 

7.3. Az Encsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 Hétfő:  8

00 órától – 12
00

 óráig, 1300
 órától - 15

00
 óráig 

 Kedd:  8
00

 órától – 12
00

 óráig  

 Szerda:  8
00

 órától – 12
00

 óráig, 1300
 órától – 16

00
 óráig 

 Csütörtök: 8
00 órától – 12

00
 óráig  

 Péntek:  8
00

 órától – 11
00

 óráig  
 

7.4. Az Encsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 Hétfő:  8

00
 órától – 16

00
 óráig 

 Szerda:  8
00

 órától – 16
00

 óráig 

 Péntek:  8
00

 órától – 12
00

 óráig 

 

7.5. Az Encsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 Hétfő:  8

00 órától – 11
30

 óráig, 1300
 órától - 15

00
 óráig 

 Kedd:  8
00

 órától – 11
30

 óráig  

 Szerda:  8
00

 órától – 11
30

 óráig, 1300
 órától – 15

00
 óráig 

 Csütörtök: 8
00 órától – 11

30
 óráig  

 

7.6. Az Encsi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
ügyfélfogadási rendje: 
 Hétfő:   

 Kedd:  8
00

 órától – 12
00

 óráig, 1230
 órától - 15

30
 óráig 

 Szerda:   

 Csütörtök: 8
00 órától – 12

00
 óráig, 1230

 órától - 15
30

 óráig 

 Péntek:   
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II.17. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Gönci Járási Hivatal Ügyrendje 
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1. A Gönci Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gönci Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye:     3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 44. 
A Járási Hivatal kirendeltsége:   3881 Abaújszántó, Béke út 29. 
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. 

rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik – terjed ki.  

 

A Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a külön 
jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése alapján 
hivatalból indult eljárás esetén a járási hivatal székhelyén működő kormányablak az illetékes. 
 

A 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak szerint a Járási Hivatal 
illetékességi területe Gönc (székhely), Abaújszántó, Abaújalpár, Abaújkér, Abaújvár, Arka, Baskó, 
Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Felsődobsza, Fony, Gibárt, Göncruszka, Hejce, Hernádbűd, 
Hernádcéce, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Pere, Regéc, Sima, 
Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta települések közigazgatási területe. 
 

2. A Gönci Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A Járási Hivatal élén a járási hivatalvezető áll. A Gönci Járási Hivatalon belül az alábbi osztályok, mint 
szervezeti egységek működnek: Kormányablak Osztály, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 
Foglalkoztatási Osztály.  
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a járási 
hivatal létszámadatai a következők: 
 

Gönci Járási Hivatal 33 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak Osztály 11 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 10 

Foglalkoztatási Osztály 10 

 

3. A Gönci Járási Hivatal működése 

 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és az 
ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, 
továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

A Járási Hivatal a székhelyén (Gönc) és egy kirendeltségen (Abaújszántó) biztosítja az állandó 
ügyintézési lehetőséget, 28 településen pedig ideiglenes járási ügysegédek útján biztosítja a 

kihelyezett ügyfélszolgálatot. A járási hivatal illetékességi területén két Kormányablak működik (a 
székhely Gönc településen és Abaújszántón). 
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A járási hivatalvezető a Járási Hivatalon belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, 
a soron következő feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség szerint járási 
hivatalvezetői értekezletet tart. Az értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, járási hivatalvezető-

helyettes, osztályvezetők, illetve a járási hivatalvezető által meghívott, a napirendek tárgyában érintett 
személyek. 
 

Az osztályvezető az általa vezetett szervezeti egységen belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás 
összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség 
szerint osztályértekezletet tart. Az osztályértekezlet résztvevői az osztály valamennyi állami 
tisztviselője, állami ügykezelője és munkavállalója.  
 

A Járási Hivatal éves munkájának értékelése, a következő évi feladatok megtárgyalása, tájékoztató a 
várható változásokról, egyéb tudnivalók ismertetése céljából a járási hivatalvezető évente (év végén), 
illetve szükség szerint apparátusi értekezletet tart. Az apparátusi értekezlet résztvevői a Járási Hivatal 
vezetői és valamennyi állami tisztviselője, állami ügykezelője és munkavállalója.  
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14.00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 

 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a járási hivatalvezető engedélyével lehet. A járási 
hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a közvetlen munkahelyi vezető 

(osztályvezető) engedélyével lehet a munkahelyről eltávozni. Az engedély birtokában is köteles a 
munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját 
feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot 
ledolgozni. 

 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a járási hivatalvezető, 
illetve járási hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-

helyettes feladata. 

 

Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok és a felettes vezető által előírt határidőben történik. Az 
ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott 
határidő. 
 

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok 
kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó. 
 

A határidőket – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – naptári napban kell meghatározni. A 
határidő számításának kezdő napja a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő nap, illetve az eljárás hivatalból történő 
megindításának napja. 
 

Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta 
előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen. 
 

Ha az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem 
intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét 
tájékoztatja. Ilyen esetben a vezető a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az 
ügyben érintetteket (ügyfeleket) haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 

Az ügyintézési határidő túllépése esetén az adott szervezeti egység vezetője köteles a vonatkozó 
kormánymegbízotti utasításban foglaltak szerint eljárni. 
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3.1. Ügyfélfogadás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás rendje 

 

A Járási Hivatal vezetője, illetve a hivatalvezető-helyettes minden héten szerdán 8.00 – 12.00 óra 
között fogadja az ügyfeleket. 
 

A Járási Hivatal kijelölt ügyintézői kötelesek az alábbi időben és rendben fogadni az ügyfeleket: 
 

Szervezeti egység   Ügyfélfogadási idő 

Kormányablak Osztály   hétfő: 7:00 – 17:00 óra között 
kedd-péntek:  8:00 – 18:00 óra között 

Hatósági, Gyámügyi és  
Igazságügyi Osztály   hétfő: 8.00 – 12.00 óra között 

szerda: 8:00 – 12.00 és 13.00-16.00 óra között 
csütörtök: 8.00 – 12.00 óra között 

Foglalkoztatási Osztály   hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00 óra között 
kedd: 8.00 – 12.00 óra között 
szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között 

                                                                 csütörtök: 8.00 – 12.00 óra között 
 

3.2. Ügyirat kezelésének, nyilvántartásának rendje 

 

Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről történő 
másolat készítését, az ügyfél, illetve képviselője kérelmére a szervezeti egység vezetőjének 
tájékoztatása mellett az ügyintéző biztosítja. A betekintés, vagy másolat készítése esetén az ügyiraton 
fel kell jegyezni a betekintés időpontját, illetve a másolatok példányszámát. 
 

Ha az ügy jellege megengedi, az távbeszélőn, illetőleg személyes tájékoztatással is elintézhető. 
Távbeszélőn, vagy személyes tájékoztatás esetén az iratra e tényt rá kell vezetni, és az ügy 
elintézőjének alá kell írnia. 
 

Közvetlenül az osztályon történő iratbenyújtás (személyes, fax) esetén az ügyviteli feladatokat is ellátó 
ügyintéző gondoskodik annak érkeztetéséről, szignálásra történő bemutatásáról és iktatásáról, 
esetleges személyre szóló továbbításáról.  
 

4. A Gönci Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1.  A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
• az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
• az illetékekről szóló törvényben; 
• a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 

• a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
• a külföldre utazásról szóló törvényben; 
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

• felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat. 
 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
• a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben; 



224 

 

• a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.  
 

4.1.3.   A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott feladatok. 
 

4.2. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

4.2.1. Járási hatósági feladatok: 
4.2.1.1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott feladatok: a járás 
területén létrehozni tervezett állatpanzió és állatmenhely (állatotthon) engedélyezésével és a 
szolgáltatás felügyeletével kapcsolatos állatvédelmi hatósági hatáskörök. 
 

4.2.1.2. A földgázellátásról szóló törvényben meghatározott feladatok: földgázelosztó 
kezdeményezésére a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a 
földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a 
felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség 
megállapítása. 
 

4.2.1.3. A hadigondozásról szóló törvényben meghatározott feladatok: 
• az 1994. évi XLV. (a továbbiakban: Hdt.) 1. §-ában szabályozott hadigondozási 
igényjogosultság megállapításával kapcsolatos feladatok, 

• a Hdt. 3. §-ában foglaltak szerint biztosítja a hadirokkantak járadékosztályba sorolását, 
• dönt a Hdt. 4-7. §–aiban foglaltak szerint a hadirokkant, a hadiözvegy, a hadiárva, a 
hadigondozott családtag részére járó ellátásról, 
• dönt a Hdt.-ben szabályozottak szerinti pénzellátások - beleértve az egyösszegű térítést és a 
temetési hozzájárulást is - megállapításáról és összegszerűségéről. 
 

4.2.1.4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott feladatok: 
ellátja különösen a nem természetvédelmi területen végzendő nádaratáshoz szükséges engedély 
kiadásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott levegő-tisztaság védelmi hatósági feladatokat. 
 

4.2.1.5. A mezei őrszolgálattal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott hatósági és igazgatási 
feladatok. 

 

4.2.1.6 A társasházakról szóló törvényben meghatározott feladatok: ingatlanvállalkozás-felügyeleti 
hatósági jogkör az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében.  
 

4.2.1.7. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott feladatok. 
 

4.2.1.8. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló törvényben meghatározott feladatok: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a Járási Hivatal 
mint általános hatáskörű szabálysértési hatóság a hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes 
határidőben megteszi a szükséges intézkedéseket, és ellátja a Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer 
(SZNYR) működtetésével összefüggő feladatokat. 
 

4.2.1.9. A vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott feladatok. 
 

4.2.1.10. A közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése. 
 

4.2.1.11. A vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feladatok: közműves ivóvíz és 
szennyvízelvezető hálózat használatával kapcsolatban a fogyasztó kötelezése a szolgáltató 
hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő építmény, berendezés, felszerelés 
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elbontására, illetőleg leszerelésére, ha a berendezés műszaki szempontból megfelel, átalakítására, a 
szolgáltatói hozzájárulás utólagos megszerzésére. 
 

4.2.1.12. Oktatással kapcsolatos feladatok: 
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, 

• a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, 

• az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben, 
• a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, 
• a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása. 
 

4.2.1.13. Szociális feladatok:  

A Járási Hivatal a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátja a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvényben meghatározott feladatokat. Ezek a feladatok különösen: 
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 
32/B. §-32/D. §-ában szabályozott időskorúak járadékának megállapításával, megszüntetésével, 
folyósításával kapcsolatos feladatok - a Szoctv. 41. §-ában és 43/A. §-ában szabályozott ápolási díj 
megállapításával,  megszüntetésével és folyósításával kapcsolatos feladatok, 
- a Szoctv. 50. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott közgyógyellátásra jogosultság 
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok, 
- a Szoctv. 54. §-ában szabályozott, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításával 
kapcsolatos feladatok, 

- a Szoctv. 33. §-37/C. §-ában szabályozott, az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok. 
 

4.2.1.14. Jogi segítségnyújtási feladatok 

Elvégzi a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben, valamint az igazságügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI.29.) Korm. 
rendeletben meghatározott hatósági engedélyező, nyilvántartó és egyéb járási feladatokat. 
 

4..2.1.15. Áldozatsegítési feladatkörben 

Ellátja a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 
CXXXV. törvényben, valamint az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 
hatáskörökről szóló 362/2016. (XI.29) Korm. rendeletben meghatározott áldozatsegítési feladatokat. 
 

4.2.1.16. Fogyasztóvédelmi feladatok 

A Járási Hivatal elvégzi a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben és egyéb a 
fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabályokban meghatározott feladatokat. 

 

4.2.2. Járási gyámügyi feladatok: 
A Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya ellátja a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat. 

 

4.2.2.1. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök különösen: 
A Járási Hivatal, mint Gyámhatóság (a továbbiakban: Gyámhatóság) a gyermekek védelme 
érdekében: 
• elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél (a továbbiakban: 
nevelőszülő), vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek 
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otthonában, egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot vagy 
gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel, 
• megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését, 
• dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 
felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
• nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, 
• a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 
elhelyezéséhez kapcsolódóan 

- dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya–gyermek részlegén vagy a javítóintézet 
fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő elhelyezéshez való 
hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról, 
eb) véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, és 

- a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának vagy a javítóintézet igazgatójának az együttes 
elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek kiadásáról, és 
megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket, 
• dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
• figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 
kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét, 
• dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
• dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 
hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
• dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
• megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
• dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 
nevelési felügyeletéről, 
• közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
• dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 
megszüntetéséről, 
• dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 
kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, 
• kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósításának szüneteltetését és a 
szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 
• megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
• a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 
illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 
 

4.2.2.2. A Gyámhatóság a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
• dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
• dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 
 

4.2.2.3. A Gyámhatóság a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
• teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
• megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
• hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként 
való részvételéhez, 
• hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apaság 
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megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes képviselő a 
hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, 
• hozzájárul a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 
• eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 

• az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
• az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást 
azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn, 
• jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 
megdöntése iránt, 
• megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, és 
megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 
 

4.2.2.4. A Gyámhatóság a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében: 
• a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
• a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 
gyermek lakóhelyét, és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, hogy 
nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 
 

4.2.2.5. A Gyámhatóság az örökbefogadással kapcsolatban: 
• dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
• felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 
általi örökbefogadásához. 
 

4.2.2.6. A Gyámhatóság pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
• a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 
• a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
• a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
• a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, 
a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó 
gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság 
esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való 
kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése, 
• a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 

4.2.2.7. A Gyámhatóság feljelentést tesz: 
• a gyermek veszélyeztetése, 
• a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

• az fentebb foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

• miatt. 

 

4.2.2.8. A Gyámhatóság a jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy 
holtnak nyilvánítását. 
 

4.2.2.9. A Gyámhatóság a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

• dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező 
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gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli 
el, 

• intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági, vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 
• dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
• dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és 
vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, 
valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, 

vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 
• hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
• dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
• jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének, vagy a szülők által kijelölt más 
tartózkodási helynek az elhagyását, 
• dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
• eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 
napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével 
kapcsolatos ügyben, továbbá – a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással 
kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a gyermektartás és a 
családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a 
tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat 
alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közreműködik a 
tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló 
kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a  tartásdíj leszállítására vagy 
megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 
• engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, és 

• eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére, vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló eljárásokban. 
  

4.2.2.10. A Gyámhatóság a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: 
• a gyermek részére családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 
• ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
• felügyeli a családba fogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám és a 
helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
• felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
• külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 
gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 
megállapítja a munkadíjukat, 
• felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

• támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 
 

4.2.2.11. A Gyámhatóság hatáskörébe tartozik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében 
bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti 
kérelméhez. 
 

4.2.2.12. A Gyámhatóság a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 



229 

 

• dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 
fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált 
értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb 
tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a  szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, 
amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 
• dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
• elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
• közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 
jogával kapcsolatos ügyekben, 
• közreműködik a hagyatéki eljárásban. 
 

4.2.2.13. A Gyámhatóság rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. 
A gyámhivatal rendeli ki az idegenrendészeti hatóság megkeresésére az eseti gondnokot vagy az 
eseti gyámot a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény 87/D. § (7) bekezdésében meghatározott esetben. 
 

4.2.2.14. A felsorolt feladatokon túl a Gyámhatóság: 
 

• eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti 
családvédelmi koordinációért felelő szervként. 
 

4.3. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

4.3.1. Foglalkoztatási feladatok: 
A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, mint az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 
szerv: 

• ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az 

álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és 
visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében 
eljáró kormányhivatal hatáskörébe, 
• ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, 

• közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
• a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon 
munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos 
létszámcsökkentéssel érintett székhelye, vagy telephelye a járási hivatal illetékességi területén van, 
• munkaközvetítést végez, 
• fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
• információt nyújt, tanácsadást végez, 
• az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
• közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
• ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,  
• részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 
ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci szolgáltatás, 
képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a programba vontak 
foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére a hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci támogatást 
nyújthat,  
• munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 
programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, 
döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 
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• kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági 
szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
• ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 
 

4.3.2. Közfoglalkoztatási feladatok: 
Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya a 
közfoglalkoztatási feladatai körében: 
• közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában, 
• munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból, 
• fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
• információt nyújt, tanácsadást végez, 
• az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
• ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 
tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 
• kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található 
közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, 
• át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 
hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 
• jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan, 
• ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését, 
• ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését, 
• ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát, 
• az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 
kapcsolatos hatósági feladatokat, 
• dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról, 
• feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
• szervezi a közfoglalkoztatást. 
 

5. A Gönci Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak feladat- 
és hatásköre 

 

5.1. Az állami tisztviselők feladat- és hatásköre 

5.1.1. A szakügyintézők, ügyintézők általános feladatai: 
• Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.  törvény 
alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 
• Hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 
• Feladata: a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 
• Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
• Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 
kiadványokat, joganyagokat. 
• A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a hivatal állandó 
és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
• Az ügyintéző köteles gondoskodni az Egységes Iratkezelési Szabályzatban meghatározott 
feladatok ellátásáról, különösen: döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, az ügyirat 
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tisztázásáról, az irattári tételszám meghatározásáról, egyéb ügykezelői utasítások megadásáról, az 
iratok nyomonkövethetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, megfelelő 
tárolásáról, az iratokkal való elszámolásról, hatósági statisztikai adatok megadásáról. 
• Az ügyintéző gondoskodik az előadói ív megfelelő rovatainak maradéktalan kitöltéséről 
(érkezés dátuma, elintézési határidő, ügy jellege, munkanapló sorszáma, határidő kelte, oka, elintézés 
dátuma, expediálás).  
• Az ügyintéző az általa készített kiadmánytervezet irattári példányát - a 13/2015. (VI. 8.) MvM 

utasítás 1. melléklete 32. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - szignójával látja el.  
• A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 
• Az ügyintéző a kimenő irat irattári példányán az elküldés (expediálás) időpontját - 

célszerűségből annak módját is - feljegyzi és aláírásával látja el. 
 

5.1.2. A települési ügysegédek általános feladatai: 
• Közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, 

panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában és megválaszolásában együttműködve a járási 
hivatal szervezeti egységeivel. 
• Biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását. 
• Átveszi a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek megindítására vonatkozó kérelmeket, és 
intézkedik ezen kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek részére történő 
továbbításáról. 
• Gondoskodik az ügysegédi működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről. 
• Tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 
ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
• Eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokról, egyéb szükséges 
mellékletekről, adatok köréről tájékoztatást nyújt, formanyomtatványt szolgáltat és segít annak 
kitöltésében. 
 

5.2. Az állami ügykezelők feladat- és hatásköre (kapcsolt munkakörben) 
• Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok 
ismeretében és betartásával végzi. 
• A 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás 1. melléklete 26. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az ügykezelést végző munkatárs a beérkezett iratot minden esetben továbbítja a 
vezetője, vagy a vezető megbízottja részére, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt, illetve szükség 
esetén külön utasítást ad. 
• Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza. 
• Felelős a hatósági szakterülethez érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 
bonyolításáért, a határidő nyilvántartás vezetéséért. 
• Gyűjti és tárolja a járási hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatja 
az érintetteket. 
• Közreműködik e döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 
expediálás tekintetében. 
 

5.3. A funkcionális feladatokat ellátó ügyintézők feladat- és hatásköre 

• A Járási Hivatal működéséhez szükséges pénzügyi műveletek végrehajtása. 
• A Járási Hivatal működéséhez szükséges és engedélyezett beszerzések lebonyolítása. 
• Az ügyintézők munkafeltételeinek biztosítása. 
• A zavartalan ügymenet érdekében szükséges teendők ellátása, így különösen az ügyintézők 
helyszínre szállítása. 
• A járási hivatalvezető munkáltatói döntéseinek előkészítése, végrehajtása, humánpolitikai 
feladatok előkészítése a Kormányhivatal ügyintézéséhez. 
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• Informatikai feladatok ellátása: telekommunikációs eszközök, informatikai rendszer 
működőképességének biztosítása. 
 

6. A Gönci Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
helyettesítési rendje 

 

• A járási hivatalvezetőt távolléte, vagy akadályoztatása esetén a kiadmányozási szabályzatban 
foglaltak szerint a hivatalvezető-helyettes – a munkáltatói jogok gyakorlásának kivételével – 

helyettesíti.  
• A hivatalvezető-helyettest a hivatalvezető által – a hivatalvezető-helyettes véleményének 
kikérését követően – kijelölt állami tisztviselő helyettesíti. 
• A Járási Hivatal osztályvezetőit a hivatalvezető által – az osztályvezető véleményének 
kikérését követően – kijelölt állami tisztviselő helyettesíti. 
• A Járási Hivatal tisztviselői egymást a munkaköri leírásban foglaltak szerint helyettesítik, ettől 
a vezető szükség esetén eltérően is rendelkezhet. 
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II.18. melléklet 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Kazincbarcikai Járási Hivatal Ügyrendje 
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1. A Kazincbarcikai Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai 
Járási Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 39. 
A Járási Hivatal telephelye:       3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád út 2. 
A Járási Hivatal kirendeltségei:  3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. 

                                                  3642 Bánhorváti, Szabadság út 146. 
                                                  3744 Múcsony, Fő út 2. 
                                                  3733 Rudabánya, Gvadányi János út 47.  
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott 
településekre terjed ki.  
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése alapján hivatalból indult eljárás esetén a járási 
hivatal székhelyén működő kormányablak az illetékes. 
 

A Kazincbarcikai Járási Hivatal feladataira és működésére a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az 
SZMSZ-ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti 
utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadók. 
 

2. A Kazincbarcikai Járási Hivatal szervezete és személyi állománya 
 

A Hivatal munkamegosztás céljából az alábbi, egymásnak mellérendelt belső szervezeti egységekből 
áll: Kormányablak és Okmányirodai Osztály, Hatósági Osztály 1., Hatósági Osztály 2., Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály. Az osztályok élén osztályvezetői kinevezéssel 
rendelkező állami tisztviselő áll.  
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a járási 
hivatal létszámadatai a következők: 
 

Kazincbarcikai Járási Hivatal  112 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak és Okmányirodai 
Osztály 

27 

Hatósági Osztály 1. 
Nemzeti Energetikusi Hálózat 

30 

2 

Hatósági Osztály 2. 20 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 11 

Foglalkoztatási Osztály 20 
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3. A Kazincbarcikai Járási Hivatal működése 

 

A járási hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes az 

állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint 
értekezletet tart. 
 

Az értekezleten részt vesz a szakterületet érintő osztály valamennyi állami tisztviselője, állami 
ügykezelője, valamint munkavállalója. 
 

Az állandó, vagy eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
járási hivatalvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek az osztályvezetők. 
 

A Hivatalban a munkaidő hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig tart, a 
munkaközi szünet (ebédidő) 12:00-13:00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon a 

napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát meghaladja. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály 
ügyintézőinek munkarendje a 7. pontban feltüntetett ügyfélfogadási idő miatt váltott munkarendben 
hétfőn 7:00-17:00 óra között, keddtől-péntekig 8:00-18:00 óra között tart, a munkaközi szünet 
(ebédidő) 12:00-13:00 óra között vehető igénybe 30 perc időtartamban. 
 

Az osztályok tisztviselői kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az 

onnan való eltávozáskor a jelenléti íven nyilvántartani. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a 
hivatali felettes engedélyével lehet, a távozást és visszatérést a távozási naplóban kell rögzíteni. A 
munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul 
köteles az osztályvezetőt értesíteni. 
 

A szabadság igénybevételének engedélyezésére – az osztályok állami tisztviselői tekintetében – az 

osztályvezető ellenjegyzésével a járási hivatalvezető jogosult. A szabadság engedélyezése a 
Kazincbarcikai Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a járási hivatalvezető, illetve a járási 
hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes feladata, 

mely az erre rendszeresített elektronikus felületen történik. A szabadságot a hatályos jogszabálynak 
megfelelően a Hivatal működőképességének figyelembevételével az éves szabadságolási tervben 

foglaltakra tekintettel kell kiadni. A szabadságok kiadására vonatkozóan az osztályvezető egyéb 
munkáltatói érdekszempontokat is meghatározhat.  
 

4. A Kazincbarcikai Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat 

● a mezőgazdasági őstermelők hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatok végzése. 
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4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

 

4.2. A Hatósági Osztály 1. feladat- és hatásköre 

 

4.2.1. A Kazincbarcikai Járási Hivatalra kiterjedő illetékességgel ellátja a következő feladatokat: 
● ellátja az egyes szociális ügyek intézésével kapcsolatos - jogszabályban meghatározott - 

feladatokat, 

● végzi a szabálysértési ügyek kezelését, 
● ellátja a Hivatal titkársági feladatait, 
● az iktatási feladatok ellátása keretében biztosítja a központi ügyiratkezelést – postázás, 

iktatás, irattárazás, selejtezés –, illetve folyamatosan fenntartja ezen tevékenység 

szabályszerűségét, 
● a járás illetékességi területén a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátja az ügysegédi 

feladatokat. 

 

4.2.2. Szociális törvénnyel kapcsolatos feladatok: 
● aktív korúak ellátásával összefüggő feladatok (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) ellátása. 
 

4.2.3. További feladatok: 
● ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● a menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 
rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása: 
● a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra 

szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, 
visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről; 

● a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik; 
● közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása: 
● földgázelosztó kezdeményezésére a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, 

ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez 
szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és 
együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása; 

● villamos energia elosztó kezdeményezésére a fogyasztásmérő leolvasásának, 
ellenőrzésének, vagy cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a felhasználói 
berendezés ellenőrzésének tűrésére, és ennek érdekében az elosztóval történő 
együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása; 

● Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok végzése; 
● a közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 

esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése; 
● közműves ivóvíz és szennyvízelvezető hálózat használatával kapcsolatban a fogyasztó 

kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő 
építmény, berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, ha a berendezés 
műszaki szempontból megfelel, átalakítására, a szolgáltatói hozzájárulás utólagos 
megszerzésére. 
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● fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti ügyek kezelése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok végzése; 
● igazságügyi-áldozatsegítő, jogi segítségnyújtás-igazgatási feladatok ellátása; 
● a családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatok végzése; 
● mezei őrszolgálat nyilvántartásával, szakmai felügyeletével, mezőőrök vizsgáztatásával, 

eskütételével és szolgálati napló kiadásával összefüggő hatósági feladatok ellátása. 
 

4.2.4. Szabálysértési törvénnyel kapcsolatos feladatok:  
● a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal mint általános hatáskörű 
szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes határidőben megteszi a 
szükséges intézkedéseket, ennek keretében: 
● a Szabs. tv. 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül elutasítja a 

feljelentést; 
● a Szabs. tv. 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz. A 83. § 

(3) bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes ügyészségnek; 
● a Szabs. tv. 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot hoz; 
● jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91.§/; 
● ha a tényállás tisztázott és meghallgatás nem szükséges, tizenöt napon belül büntetést 

szab ki, illetve önállóan, vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /102. §/; 
● ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, az erre irányuló kérelem beérkezésétől 

számított öt napon belül idézést bocsát ki a meghallgatás tárgyában a 103. § (2) 
bekezdése alapján; 

● elutasítja a nem a jogosult által előterjesztett, vagy elkésett kifogást / 106. § (1) 
bekezdés/; 

● a 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, aki az 
idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére meg nem 
fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő 
elzárás végrehajtására a kijelölt bv. intézetben nem jelent meg; 

● az elővezetés elrendeléséről haladéktalanul értesíti az ügyészt, aki elektronikus úton 
tekint be a határozatba és az eljárás irataiba; 

● gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a Szabs. tv. 39. § (2) 
bekezdés c)-i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni 
bírság végrehajtásáról; 

● ellátja a Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer (SZNYR) működtetésével összefüggő 
feladatokat. 

 

4.2.5. Járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben; 
● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatokat. 

 

4.2.6. Egyéb feladatok: 
● ingatlanfelügyeleti hatósági jogkör: üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői 

tevékenység tekintetében; 
● mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 

előzetes vizsgálat. 
 

4.3. A Hatósági Osztály 2. feladat- és hatásköre: 
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4.3.1. Ellátja a szociális törvénnyel kapcsolatos feladatokat: 
● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok;  

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok;  

● közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
● időskorúak járadéka megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
● hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok. 

 

4.3.2. További feladatok: 
● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen; 
● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
● állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 
● szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 
szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó 
által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése: 
● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló 

határozathozatalhoz kötődő tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 
● jogszabályi feltételek nem teljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg 

nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának 
megtiltása; 

● a járási hivatal által kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése; 
● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása; 
● a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a szolgáltatás 

felügyelete. 
 

4.3.3. Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja: 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 
● a közoktatásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatokat; 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatokat: 
● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 
● gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl az állami intézményfenntartó központ, és tanuló lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe történő beíratást; 

● a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 
nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes 
általános iskolának; 
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● érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok. 
 

4.4. A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre  
4.4.1. A gyermekek védelme érdekében: 

● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 
vagy más alkalmas személynél; 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszüntetését; 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel ki; 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban. 

 

4.4.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

4.4.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  
● teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 
● megállapítja a gyermek családi és utónevét; 
● eseti gyámot rendel ki a gyermek részére. 

 

4.4.4. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és a születendő gyermek 
érdekében: 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 
● intézkedik a gyermek területi gyermekvédelmi szolgálathoz érkezett iratainak a törvényes 

képviselő részére történő kiadásáról. 
 

4.4.5. Az örökbefogadással kapcsolatban: 
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról; 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

4.4.6. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet ügyében; 
● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése ügyében; 
● a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítására. 

 

4.4.7. Feljelentést tesz: 
● a gyermek veszélyeztetése; 
● a tartási kötelezettség elmulasztása, illetve 

● a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 
 

4.4.8. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 
 

4.4.9. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
● intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági, vagy gyámügyi határozat végrehajtásáról; 
● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 
● eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 

elengedésére, csökkentésére, vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 
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4.4.10. A gyámsággal és gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

● a gyermek részére családba fogadó gyámot kirendel; 
● ideiglenes gondnokot, gondnokot rendel ki. 

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki. 
 

4.4.11. A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
● dönt a gyermek és a gondnokolt készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről; 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

4.5. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 
● A jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba 

vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély 
megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos 
teendőket, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat. 

● Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. 
● Közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában. 
● Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket. 
● Munkaközvetítést végez. 
● Ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat. 
● Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat. 

 

5. A Kazincbarcikai Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, 

munkavállalóinak feladat- és hatásköre  
5.1. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály szakügyintézőinek feladat- és hatásköre 

● Járműokmányokkal kapcsolatos feladatok végzése. 
● Gépjárművezetői engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. 
● Személyes adatok védelme. 
● Személyügyi okmányokkal kapcsolatos feladatok végzése. 
● Vállalkozási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. 
● Kormányablak ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

A részletes, munkatársakra lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

5.2. A Hatósági Osztály 1. szakügyintézőinek és települési ügysegédeinek feladat- és hatásköre 

A Járási Hivatal egyes településeken a települési ügysegédek útján biztosítja a kihelyezett 
ügyfélszolgálatot (a továbbiakban együtt: ügysegéd). Az ügysegéd: 

● közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, 
panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában és megválaszolásában együttműködve a 
járási hivatal szervezeti egységeivel; 

● biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását; 

● átveszi a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek megindítására vonatkozó kérelmeket, és 
intézkedik ezen kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek részére 
történő továbbításáról; 

● gondoskodik az ügysegédi működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről. 
 

 

 



241 

 

A részletes, munkatársakra lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

5.3. A Hatósági Osztály 2. szakügyintézőinek feladat- és hatásköre 
● Az ügyintéző hatósági hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti. 
● Tevékenységét a jogszabályokban, belső szabályzatokban, utasításokban, az Ügyrendben, 

valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint végzi. 
● Ellátja a Hivatal funkcionális működésével kapcsolatos feladatokat (gazdálkodási, pénzügyi, 

humánpolitikai téren). 
 

5.4. Az ügykezelők feladat- és hatásköre 
● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza. 
● Felelős a Hatósági Osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, a határidős nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja az Osztályra érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatja az 

érintetteket 
● Ügykezelői feladatok ellátása (központi iktatás, postázás, irattárazás, stb.). 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 

expediálás tekintetében. 
 

A részletes, munkatársakra lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

5.5. A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály szakügyintézőinek feladat- és hatásköre 
● A hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti. 
● Tevékenységét a jogszabályokban, belső szabályzatokban, utasításokban, az Ügyrendben, 

valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint végzi. 
 

5.6. Az ügykezelők feladat- és hatásköre 
● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza. 
● Felelős a Gyámügyi és Igazságügyi Osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai 

mozgásának bonyolításáért, a határidős nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja az Osztályra érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatja az 

érintetteket. 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 

expediálás tekintetében. 
 

A részletes, munkatársakra lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

5.7. A Foglakoztatási Osztály ügyintézőinek feladat- és hatásköre: 
● A hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti. 
● Tevékenységét a jogszabályokban, belső szabályzatokban, utasításokban, az Ügyrendben, 

valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint végzi. 
 

6. A Kazincbarcikai Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, 
munkavállalóinak helyettesítési rendje 
 

A Kazincbarcikai Járási Hivatal szakmai osztályain tevékenykedő ügyintézőt, ügykezelőt, 
munkavállalót az adott osztály vezetője által kijelölt ügyintéző, ügykezelő, munkavállaló helyettesíti. A 
helyettesítés rendjét a munkavállalók munkaköri leírásai tartalmazzák. 
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7. A Kazincbarcikai Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

Nap Kormányablak 
és 

Okmányirodai 
Osztály 

(Kazincbarcikai 
Kormányablak) Kormányablak 

és 
Okmányirodai 

Osztály 
(Sajószentpéteri 
Kormányablak) Hatósági 

Osztály 1. Hatósági 
Osztály 2. Gyámügyi és 

Igazságügyi
Osztály Foglalkoztatási 

Osztály 
Hétfő 7,00 – 17,00  

7,00 – 17,00 8,00 – 12,00 
13,00 – 16,00 8,00 – 12,00 

13,00 – 16,00 8,00 – 12,00 
13,00 – 16,00 8,00 – 12,00 

13,00 – 16,00 
Kedd 8,00 – 18,00 8,00 – 18,00 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00 

Szerda 8,00 – 18,00  
8,00 – 18,00 8,00 – 12,00 

13,00 – 16,00 8,00 – 12,00 
13,00 – 16,00 8,00 – 12,00 

13,00 – 16,00 8,00 – 12,00 
13,00 – 16,00 

Csütörtök 8,00 – 18,00 8,00 – 18,00 13,00 – 16,00 13,00 – 16,00 13,00 – 16,00 8,00 – 12,00 
Péntek 8,00 – 18,00 8,00 – 18,00 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00 8,00 – 11,00 
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II.19. melléklet 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Mezőcsáti Járási Hivatal Ügyrendje 
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1. A Mezőcsáti Járási Hivatal adatai 
 

 A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőcsáti 
Járási Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye: 3450 Mezőcsát, Szent István u. 26.  
A Járási Hivatal telephelye:  3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletének 4.6. pontjában 
meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – terjed ki, a 

Járási Hivatal szervezetében működő Kormányablak Osztály az ország területére kiterjedő 
illetékességgel látja el a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. A hivatalból indult 
eljárásra az a Kormányablak Osztály az illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. 
 

A fenti Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak szerint a Mezőcsáti járás 
közigazgatási területe Ároktő, Gelej, Hejőpapi, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján 
települések közigazgatási területe. 
 

2. A Mezőcsáti Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A Járási Hivatal élén hivatalvezető áll, munkáját hivatalvezető-helyettes segíti. A Járási Hivatal 
osztályait osztályvezetők vezetik.  
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a Járási 
Hivatal létszámadatai a következők: 
 

Mezőcsáti Járási Hivatal 26 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak Osztály  5 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály 

12 

Foglalkoztatási Osztály 7 

 

3. A Mezőcsáti Járási Hivatal működése 

 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és az 
ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, 
továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadók. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes az állandó és 

az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint értekezletet tart. 
Az értekezleten részt vesz a Kormányablak Osztály vezetője, a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály vezetője, valamint a Foglalkoztatási Osztály vezetője.  

 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
Járási Hivatal vezetője osztályértekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a Járási Hivatal érintett 
osztályának valamennyi állami tisztviselője. 
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A munkaidő a Kormányablak Osztály kivételével hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 
- 14.00 óráig tart, a munkaközi szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc 
időtartamban, azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

A munkaidő a Kormányablak Osztályon: hétfőn 6.45 – 17.15 óráig, keddtől péntekig 7.45 – 18.15 

óráig tart, a munkaközi szünet, ebédidő 12.00 – 14. 00 óra között vehető igénybe. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a 
hivatalvezető-helyettes engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a hivatalvezető, illetve 
a hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes feladata, mely 

az erre rendszeresített elektronikus felületen történik. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes egyes 

feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló 
szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport 
koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott 
ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait az érintett osztály vezetőjének javaslatára a hivatalvezető-

helyettes jelöli ki. 
 

4. A Mezőcsáti Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat. 

 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

 

4.2. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

4.2.1. Szociális igazgatási feladatok: 
Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításával, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatokat. 
 

4.2.2. Járási védelmi igazgatási feladatok: 
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● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok; 

● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, továbbá a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok. 

 

4.2.3. Járási hatósági feladatok: 
● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen; 
● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
● állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 
● ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott feladatok; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● a menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 
rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása; 

● a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra 
szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, 
visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről; 

● a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik; 
● közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátásában: 

● a közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése; 

● közműves ivóvíz és szennyvízelvezető hálózat használatával kapcsolatban a fogyasztó 
kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, szomszédos ingatlanon 
szolgalom alapítása; 

● szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 
működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 
szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó 
által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozathozatalhoz 
kötődő tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 

● jogszabályi feltételek nem teljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának megtiltása; 

● a járási hivatal által kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése; 
● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása; 
● a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a szolgáltatás felügyelete. 

 

4.2.4. Szabálysértési törvénnyel kapcsolatos feladatok: 
● A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal mint általános hatáskörű 
szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes határidőben megteszi a 
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szükséges intézkedéseket, ennek keretében: 
● a Szabs. tv. 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül elutasítja a 

feljelentést; 
● a Szabs. tv. 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz. A 83. § 

(3) bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes 
ügyészségnek; 

● a Szabs. tv. 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot hoz; 
● jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91. §/; 
● ha a tényállás tisztázott és meghallgatás nem szükséges, tizenöt napon belül büntetést 

szab ki, illetve önállóan, vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /102. §/; 
● ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, az erre irányuló kérelem beérkezésétől 

számított öt napon belül idézést bocsát ki a meghallgatás tárgyában a 103. § (2) 
bekezdése alapján; 

● elutasítja a nem a jogosult által előterjesztett, vagy elkésett kifogást /106. § (1) 
bekezdés/; 

● a Szabs. tv. 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, 
aki az idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére 
meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe 
lépő elzárás végrehajtására a kijelölt bv. intézetben nem jelent meg; 

● az elővezetés elrendeléséről haladéktalanul értesíti az ügyészt, aki elektronikus úton 
tekint be a határozatba és az eljárás irataiba; 

● gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a Szabs. tv. 39. § (2) 
bekezdés c)-i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni 
bírság végrehajtásáról; 

● ellátja a Robot Zsaru (NEO) Rendszer működtetésével összefüggő feladatokat. 
 

4.2.5. Oktatással kapcsolatos feladatok: 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok; 
● a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 
● az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok: 

● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 
● gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl az állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe történő beíratást; 

● a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 
nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes 
általános iskolának; 

● érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok. 
 

4.2.6. Szociális és gyámügyi feladatok: 
4.2.6.1. Szociális igazgatás területén: 

● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 
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ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
● hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok; 
● foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok (aktív korúak 
ellátásával kapcsolatos feladatok); 

● mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 
előzetes vizsgálat. 

 

4.2.6.2. Gyámügyi igazgatás területén: 
● a gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  
4. § - 12. §-ában felsorolt ügyekben rendelkezik feladat- és hatáskörrel, melyet ugyanezen 

Korm. rendeletben meghatározott illetékességi szabályok alapján lát el; 
● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2. könyvben (személyek joga) 

meghatározott feladatok; 
● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4. könyvben meghatározottak 

(családjogi könyv); 
● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6. könyvében meghatározott 

képviselet ellátásának egyes sajátos esetei;  
● a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározott feladatok; 
● az 1997. évi XXXI. törvény végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok; 

● koordinációs feladatok ellátása a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó 
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben meghatározottak szerint. 

 
4.2.7. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

● a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, továbbá az ágazati jogszabályokban 
meghatározott járási hivatal hatáskörébe tartozó feladatok ellátása. Fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos hatósági ellenőrzések lefolytatása, panaszkezelés. 

 
4.2.8. Jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok: 

● a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. továbbá az ágazati jogszabályokban 
meghatározott járási hivatal hatáskörébe tartozó feladatok ellátása. 

 
4.2.9. Családi gazdálkodást érintő feladatok: 

● a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint 
kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet továbbá az ágazati 
jogszabályban meghatározott járási hivatal hatáskörébe tartozó feladatok ellátása. 

 
4.3. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 
4.3.1. A Foglalkoztatási Osztály ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat:  

● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatokat; 

● ellátja az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást 
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elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi 
központ hatáskörébe; 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket; 
● munkaközvetítést végez; 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat; 
● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel; 
● közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását 

célzó programokban, szükség esetén közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos 
következményeinek enyhítésében; 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, ellátja a közfoglalkoztatási támogatási 
eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat; 

● szervezi a közfoglalkoztatást, kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 
● a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon 

munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos 

létszámcsökkentéssel érintett székhelye, vagy telephelye a járási hivatal illetékességi 
területén van; 

● információt nyújt, tanácsadást végez. 
 

4.3.2. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya a 

közfoglalkoztatási feladatai körében: 
● közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 

bonyolításában; 
● munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból; 
● fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
● információt nyújt, tanácsadást végez; 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
● ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 

tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található 
közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel; 

● át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 
hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 
● jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan; 
● ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését; 
● ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését; 
● ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát; 
● az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök 

visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 
● dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról. 

 

5. A Mezőcsáti Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
feladat- és hatásköre 
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5.1. A Kormányablak Osztály vezetőjének feladat- és hatásköre 

● Ellátja a jogszabályok által a Kormányablak Osztály jogkörébe és illetékességébe utalt 
döntések meghozatalával kapcsolatos vezetői feladatokat.  

● A jogszabályok és jelen Ügyrend keretei között meghatározza az osztály munkatervét, 
ellenőrzési tervét, elkészíti ügyrendjét, a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a 
feladatok végrehajtását. 

● Gyakorolja az Osztály feladatköréhez kapcsolódó és a járási hivatal belső szabályzataiban az 
osztályhoz telepített hatásköröket.  

● Vezeti a Kormányablak Osztályt, biztosítja és ellenőrzi az ügyintézés szakszerűségét és az 
ügyintézési határidők betartását. 

● Gondoskodik az Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és eredményes 
ellátásáról, a hivatalvezető utasításainak végrehajtásáról. 

● Feladatkörében biztosítja az Osztály munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 

● Javaslatot tesz az Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 
meghozatalára. 

● Közreműködik a hivatal képzési és továbbképzési feladatainak megszervezésében, 
végrehajtásában. 

● Javaslatot tesz a hivatalvezetőnek az Osztály munka- és ügyfélfogadási rendjére. 
● Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a hivatalvezető, a kormánymegbízott, a 

főigazgató megbízza. 
● Figyelemmel kíséri, elemzi az Osztályon a munka-leterheltség alakulását.  
● Kezdeményezi a szakmai koordinációs értekezletek összehívását és közreműködik azok 

megszervezésében. 
● Feladatkörében feldolgozza és elemzi a hatósági tevékenység, a másodfokú közigazgatási 

hatósági döntések és a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatait. 

 

5.2. A Kormányablak Osztály szakügyintézőjének feladat- és hatásköre: 
● Vezetői engedéllyel kapcsolatos feladatok ellátása. 
● Forgalmi engedéllyel kapcsolatos feladatok, ezen belül a gépjárművek ideiglenes forgalomban 

tartási engedélyének kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
● Járművek közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok kiállításával, cseréjével, 

pótlásával kapcsolatos ügyintézés. 
● Külföldről származó járművek származás ellenőrzésének elvégzése. 
● Szigorú számadásos, valamint a munkaterületét érintő nyomtatványok, bélyegző kezelése, 

nyilvántartása, felhasználása, tárolása. 
● Gépjárművek hivatalból történő forgalomból kivonása és a szükséges eljárási intézkedések 

megtétele: 
● a tulajdonszerzésével kapcsolatos kötelezettség elmulasztása miatt; 

● a kötelező gépjármű felelősség biztosítási fedezet hiánya miatt;  
● a rendőrség feljelentése alapján, amennyiben a gépjármű a közúti forgalmi baleset 

következtében a forgalomban való részvételre műszakilag alkalmatlan; 
● ügyfélfogadás során keletkezett határidőn túli gépjármű átírásának elmulasztása esetén 

a bírság elkészítése és továbbítása az illetékes NAV felé; 
● hagyatéki végzések alapján járművek átírásának foganatosítása; 
● adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen a Kormányhivatal 

részére megküldött analitikák, kimutatások összeállítása; 
● a gépjárművek hatósági jelzéseinek és érvényesítő címkéinek rendelése, E és M betűs 

rendszámok igénylése, kiadása; 
● rendszámtáblák selejtezése és megküldése a KEK KH részére; 
● regisztrációs matrica, valamint rendszámtábla megrongálódás miatti pótlása, kiadása. 

● A személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok és hatáskörök tekintetében: 
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● a személyazonosító igazolvány és lakcímkártya kiadása, cseréje, teljes körű ügyintézés, 
iktatás, fotózás, aláírás felvételezése, adatlap kiadása; 

● a személyazonosító igazolványok, ideiglenes személyazonosító igazolványok selejtezése 
/hetente/, selejtezési jegyzőkönyv készítése, a személyazonosító igazolványok 
megsemmisítése, 

● lakcímbejelentő lapok elvétele, egyeztetése, bekódolása; 
● lakcímigazolványok készítése, nyomtatása, fóliázása, postázása. 

● Költségmentességi kérelmek átvétele, határozat meghozatala. 
● Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. 
● Ügyfélkapu létesítéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézés ellátása. 
● Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos hatósági tevékenység ellátása (különösen: 

igazolás kiadása, ellenőrzések végzése, ellenőrzési terv és jelentés összeállítása). 
● Parkolási igazolvány igényléssel, kiadással kapcsolatos ügyintézés. 
● Útlevél igazgatási feladatok ellátása. 
● A szigorú számadásos, valamint a munkaterületen lévő egyéb nyomtatványok kezelése, 

nyilvántartása, rendelések határidőben történő feladása, bélyegző kezelése. 
● Adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. 
● Az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás. 
● Fokozott figyelmet fordít az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

50. §-ában foglalt ügyintézési határidők betartására, és amennyiben előre látható okból az 
ügyintézési határidő nem tartható, intézkedik annak határidőben történő 
meghosszabbításáról. 

● Az Osztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani 
segédletek tervezetének elkészítése. 

 

5.3. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetőjének feladat- és hatásköre 

● Ellátja a jogszabályok által a Járási Hivatal hatósági jogkörébe és illetékességébe utalt 
döntések meghozatalával kapcsolatos vezetői feladatokat,  

● A jogszabályok és jelen Ügyrend keretei között meghatározza az Osztály munkatervét, 
ellenőrzési tervét, elkészíti ügyrendjét, a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a 
feladatok végrehajtását. 

● Gyakorolja az Osztály feladatköréhez kapcsolódó és a Járási Hivatal belső szabályzataiban az 
Osztályhoz telepített hatásköröket.  

● Biztosítja és ellenőrzi az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását. 
● Gondoskodik az Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és eredményes 

ellátásáról, a hivatalvezető utasításának végrehajtásáról. 
● Feladatkörében biztosítja az Osztály munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 
● Javaslatot tesz az Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 
● Közreműködik a Járási Hivatal képzési és továbbképzési feladatainak megszervezésében, 

végrehajtásában. 
● Javaslatot tesz a hivatalvezetőnek az Osztály munka- és ügyfélfogadási rendjére. 
● Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladat- és hatáskörébe utal. 
● Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a hivatalvezető megbízza. 
● Figyelemmel kíséri, elemzi az Osztályon a munka-leterheltség alakulását, folyamatosan 

tájékoztatja a hivatalvezetőt az Osztály tevékenységéről, a feladatok végrehajtásáról. 
● Kezdeményezi a szakmai koordinációs értekezletek összehívását és közreműködik azok 

megszervezésében. 
● Feladatkörében feldolgozza és elemzi a hatósági tevékenység, a másodfokú közigazgatási 

hatósági döntések és a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatait. 
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● Szervezi és felügyeli, vezeti a települési ügysegédek munkáját, figyelemmel kíséri az 
ügyintézés hatékonyságát, szükség esetén javaslatot készít az ügyfélfogadási idő 
megváltoztatására. 

 

5.4. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály szakügyintézőjének feladat- és hatásköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,  
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● Hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata: a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a hivatal állandó 

és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

● döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● egyéb ügykezelői utasítások megadásáról, 
● az iratok nyomonkövethetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 

kezeléséről, megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

 

 5.5. A települési ügysegéd feladat- és hatáskörei 
● Közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, 

panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában, megválaszolásában együttműködve a Járási 
Hivatal szervezeti egységeivel. 

● Biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását. 

● Gondoskodik az ügysegédi működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről. 
● Tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 

ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
● Ellátja az ügyfelet az eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokkal, egyéb 

szükséges mellékletekkel, illetve tájékoztatást nyújt ezek hozzáférési helyéről. 
● Tájékoztatást nyújt az eljáráshoz szükséges adatok, az ezeket megalapozó iratok köréről, 

segít a formanyomtatványok kitöltésében. 
● Érdemi döntésre előkészíti a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket. 
● Közreműködik a járási hivatal szervezeti egységeivel történő időpont egyeztetésben. 

 

5.6. A Foglalkoztatási Osztály vezetőjének feladat- és hatáskörei 
● Ellátja a jogszabályok által a Járási Hivatal hatósági jogkörébe és illetékességébe utalt 

döntések meghozatalával kapcsolatos vezetői feladatokat.  
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● A jogszabályok és jelen Ügyrend keretei között meghatározza a Foglalkoztatási Osztály állami 
tisztviselői részére a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 

● Részt vesz a szakmai irányítószervek által szervezett, valamint a járási hivatal vezetői 
értekezletein, továbbképzéseken. 

● Gyakorolja a Foglalkoztatási Osztály feladatköréhez kapcsolódóan telepített hatásköröket.  
● Vezeti a Foglalkoztatási Osztályt, biztosítja és ellenőrzi az ügyintézés szakszerűségét, 

ellenőrzi az ügyintézési határidők betartását. 
● Gondoskodik a Foglalkoztatási Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és 

eredményes ellátásáról, a hivatalvezető utasításának végrehajtásáról. 
● Feladatkörében biztosítja a Foglalkoztatási Osztály munkavégzéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 
● Javaslatot tesz a Foglalkoztatási Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 
● Közreműködik a hivatal képzési és továbbképzési feladatainak megszervezésében, 

végrehajtásában. 
● Javaslatot tesz a hivatalvezetőnek a Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendjére. 
● Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladat- és hatáskörébe utal. 
● Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a hivatalvezető megbízza. 
● Figyelemmel kíséri, elemzi a Foglalkoztatási Osztályon a munka-leterheltség alakulását, 

folyamatosan tájékoztatja a hivatalvezetőt a Foglalkoztatási Osztály tevékenységéről, a 
feladatok végrehajtásáról.  

● Kezdeményezi a szakmai koordinációs értekezletek összehívását és közreműködik azok 
megszervezésében. 

● Feladatkörében feldolgozza és elemzi a hatósági tevékenység, a másodfokú közigazgatási 
hatósági döntések és a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatait. 

● Ellátja a teljesítményértékeléssel kapcsolatos értékelő vezetői feladatokat. 
● Gondoskodik a feladatoknak az Osztály dolgozói közötti arányos elosztásáról, a beérkezett 

ügyiratok érdemi ügyintézők részére történő szétosztásáról, a határidők betartásáról, a 
munkafegyelem biztosításáról, valamint a távollévő dolgozók helyettesítésének 
megszervezéséről.  

● Végrehajtja a vezetése alatt álló ügyfélszolgálat fizikai kialakításával, üzemeltetésével, 
karbantartásával és működőképességének biztosításával kapcsolatos feladatokat, beleértve 
azok dokumentációjának és adminisztrációjának kezelését is. 

● Az osztályvezető részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 

6. A Mezőcsáti Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
helyettesítési rendje 

 

A hivatalvezetőt a hivatalvezető-helyettes helyettesíti. A hivatalvezető-helyettest a Kormányablak 
Osztály vezetője helyettesíti. A Kormányablak Osztály vezetőjét a Foglakoztatási Osztály vezetője, 
valamint a munkaköri leírásban kijelölt Kormányablak Osztály szakügyintézője helyettesíti. A 
Foglalkoztatási Osztály vezetőjét az Kormányablak Osztály vezetője, valamint a munkaköri leírásban 
kijelölt Foglalkoztatási Osztály szakügyintézője helyettesíti. A Járási Hivatal ügyintézőjét, 
szakügyintézőjét, ügykezelőjét, munkavállalóját az érintett osztályvezető által kijelölt ügyintéző, 
szakügyintéző, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások 
tartalmazzák. 
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7. A Mezőcsáti Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

7.1. A hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes szerdán 8.00 és 11.00 óra között fogadja az 

ügyfeleket. Abban az esetben, ha a szerdai nap munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon 
8.00 és 11.00 óra között kell ügyfélfogadási időt biztosítani. 
 

7.2. A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje 
 hétfő:  7.00 – 17.00 óráig 
 kedd:  8.00 – 18.00 óráig 
 szerda:    8.00 – 18.00 óráig 
 csütörtök: 8.00 – 18.00 óráig 
 péntek:    8.00 – 18.00 óráig 
 

7.3. A Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfő:  8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig  
 kedd:  13.00 – 16.00 óráig  
 szerda:    8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig  
 csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig  
 péntek:    8.00 – 12.00 óráig 

 

7.4. A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfő:  8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 15.00 óráig 

 kedd:    8.00 – 12.00 óráig  
 szerda:    8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig  
 csütörtök: 8.00 – 12.00 óráig  
 péntek:   8.00 – 11.00 óráig 
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II.20. melléklet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Mezőkövesdi Járási Hivatal Ügyrendje  
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1. A Mezőkövesdi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:   3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 4. 
A Járási Hivatal telephelyei:   3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 26. 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 56. 
A Járási Hivatal kirendeltsége:  3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 57. 
 

 

2. A Mezőkövesdi Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A Járási Hivatal élén hivatalvezető áll, munkáját hivatalvezető-helyettes segíti. A Járási Hivatal 
osztályait osztályvezetők vezetik.  
 

A Járási Hivatal engedélyezett létszáma 102 fő, a létszám osztályok szerint az alábbi táblázat szerint 
tagolódik: 
 

Mezőkövesdi Járási Hivatal 102 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak Osztály 18 

Hatósági Osztály 24 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 4 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

9 

Foglalkoztatási Osztály 11 

Földhivatali Osztály 17 

Népegészségügyi Osztály 17 

 

3. A Mezőkövesdi Járási Hivatal működése 

 

 3.1. Az ügyintézés menete 

A Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, hivatalból, vagy kérelemre indult ügyek elintézésére a 
felelős osztályt a járási hivatalvezető/hivatalvezető-helyettes írásban, illetve az ügykezelést támogató 
informatikai rendszer útján, az ügyintézőt - amennyiben annak kijelöléséről a 
hivatalvezető/hivatalvezető-helyettes nem rendelkezett - a kijelölt, felelős osztály vezetője jelöli ki. 
 

A szignáló a beérkezett iratokon a felelős osztály/ügyintéző kijelölése mellett további, az ügy 
elintézésével kapcsolatos külön utasításokat is közölhet. Ezeket a szignálás idejének megjelölésével 

feljegyzi az iratra és aláírja. Az egymást helyettesítő ügyintézők a távollét ideje alatt a folyamatban 
lévő és intézkedést igénylő ügyiratokat kötelesek egymásnak iratjegyzéken átadni, a szükséges 
információkkal a helyettesítő személyt ellátni. Az iratok átadás-átvételét igazoló iratjegyzéket az átadó 
ügyintéző köteles az osztály vezetőjének bemutatni. 
 

Az ügyintézésért felelős állami tisztviselő a hatósági eljárás során az alábbi szempontrendszer 
figyelembevételével jár el: 
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● áttanulmányozza az ügyre vonatkozó ügyiratokat és más információkat tartalmazó anyagokat, 

szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtésére és átmeneti 
csatolására, illetve különböző ügyiratok végleges szerelésére, 

● amennyiben az ügyben más hivatali belső szervezeti egység, vagy más hivatalos szerv 
álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben felettesét külön tájékoztatja, az 
egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi,  

● az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli 
megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, vagy feljegyzést 
készít, és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – 

indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az előadói ívre, vagy az ügyet kísérő lapra külön 
feljegyzi, 

● megállapításait, javaslatát az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi és elkészíti a 
kiadmány tervezetét, 

● az ügyiratot továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz, 
● az iratra feljegyzi a kezelői és a kiadói utasításokat, az irattári tételszámot, 
● az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasítása szerint eljárni.  

 

Ha az ügyintézés során kapott vezetői utasítással nem ért egyet: 
● köteles azt a közvetlen felettesének szóban megindokolni, ezt követően jogosult az elutasított 

ellenvéleményét az ügyiratra, vagy az ügyiratot kísérő lapra rávezetni, az ügyiratban 
feltüntetett ellenvéleményét a szolgálati felettese útján, vagy annak előzetes értesítésével a 
hivatalvezető elé terjesztheti, 

● az ügyet intéző ellenvéleménye nem akadályozhatja meg a vezetői utasítás végrehajtását,  
● az ügy elintézéséért felelős személy az érkezett irat átvételét követő napon köteles az iratot 

megvizsgálni, és az érdemi döntéshez szükséges közbenső eljárási cselekmények 
foganatosításáról - ésszerű határidőn belül – intézkedni, 

● az ügyintéző feladatai ellátása során felelős a határidők oly módon történő betartásáért, hogy 
a jogszabályban, vagy a külön rendelkezés szerinti elintézési határidőn belül az ügy lezárásra 
kerüljön, az ennek megsértéséért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint a munkaköri leírás szerinti felelősség terheli, 

● az ügyintézés akkor tekinthető lezártnak, ha a keletkező ügyek ellátása során, az eközben 
felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki), kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok 
befejeződtek, és a keletkezett érdemi döntést tartalmazó ügyirat kiadmányozása, illetve a 
postázása megtörtént, 

● az ügyintézési határidő túllépésének veszélye esetén az ügyintéző köteles felettesét írásban – 

az iraton, vagy az előadói íven - tájékoztatni a várható túllépés okáról. 
 

3.2. Ügyirat kezelésének, nyilvántartásának rendje 

A hivatalvezető/hivatalvezető-helyettes/osztályvezető által szignált iratot az ügyviteli alkalmazott az 
ügyintéző részére – elintézés céljából – az ügyiraton az iktatószám, tárgy és az átvétel időpontjának 
feltüntetésével, valamint határidő kitűzésével adja át, még az iktatás napján. 
Az ügyintéző valamennyi iktatott és általa átvett ügyiratot köteles munkanaplójában naprakészen 
vezetni, és abban nyilvántartani az ügyirat átvételének időpontját, az iratmozgással járó közbenső 
intézkedéseket, az elintézés időpontját. A munkanaplónak tükröznie kell továbbá az elintézés módjára 
utaló irattári kódot, illetve „elintézve” szöveget, vagy irodai utasítást, amit az elintézés rovatban kell 
feltüntetni, valamint az ügyirat fellelhetőségének helyét. A munkanaplót havonta és évente le kell 
zárni, és adatait összesíteni. 
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Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről történő 
másolat készítését az ügyfél, illetve képviselője kérelmére a szervezeti egység vezetőjének 
tájékoztatása mellett az ügyintéző biztosítja. A betekintés, vagy másolat készítése esetén az ügyiraton 
fel kell jegyezni a betekintés időpontját, illetve a másolatok példányszámát. Ha az ügy jellege 
megengedi, az távbeszélőn, illetőleg személyes tájékoztatással is elintézhető. Távbeszélőn, vagy 
személyes tájékoztatás esetén az iratra e tényt rá kell vezetni, és azt az ügy elintézőjének alá kell 
írnia.  
 

Iratot munkahelyről kivinni munkaköri feladat ellátásához a szervezeti egység vezetőjének engedélye 
mellett lehet. 

 

Közvetlenül az osztályon történő iratbenyújtás (személyes, fax) esetén az ügyviteli alkalmazott 
gondoskodik annak érkeztetéséről, szignálásra történő bemutatásáról és iktatásáról, esetleges 
személyre szóló továbbításáról. 
 

Az ügyintéző az általa személyesen átvett iratokat haladéktalanul köteles átadni az ügyviteli 
alkalmazottnak. 

 

A Járási Hivatalban keletkező iratokat hivatalos iratként, a postai szolgáltatásról szóló 2012. évi CLIX. 
törvényben és a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai 
szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a 
postai szolgáltatásból kizárt, vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell közölni. 
 

Tértivevénnyel kell elküldeni az iratot, ha átvételének időpontjához joghatás fűződik, vagy az átvétel 
igazolása más okból indokolt. 
 

A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni. 
 

 3.3. Ügyintézési határidő 

 Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok és a felettes vezető által előírt határidőben 
történik. 

 

Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott 
határidő. Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a 
feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó. 
 

A határidőket – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – naptári napban kell meghatározni. A 
határidő számításának kezdő napja a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő nap, illetve az eljárás hivatalból történő 
megindításának napja. 
 

Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta 
előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen. 
 

Ha az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem 
intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét 
tájékoztatja.  
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 3.4. A külső kapcsolattartás rendje 

A Járási Hivatal vezetője a Járási Hivatal feladat- és hatáskörének ellátása során illetékességi 
területén kapcsolatot tart a helyi önkormányzatok és szerveik vezetőivel, a Kormányhivatal vezetőivel, 
a járási hivatalok vezetőivel, - a szolgálati út betartása mellett - a központi és területi államigazgatási 
szervek vezetőivel, a szakmai irányítást jogszabály alapján ellátó szerv, szervezeti egység vezetőivel.  
 

A Járási Hivatal osztályvezetője a járási hivatalvezető előzetes hozzájárulása, illetve utólagos 
tájékoztatása mellett tart kapcsolatot tart a járási hivatalok illetékes osztályvezetőivel, ügyintézőivel, a 
szakfőosztály illetékes ügyintézőjével. 
 

A Járási Hivatal állami tisztviselője feladatkörének ellátása során - a járási hivatalvezető, az 
osztályvezető előzetes hozzájárulása, tájékoztatása mellett - kapcsolatot tart a helyi önkormányzati 
hivatalok, a kormányhivatal szervezeti egységei, más járási hivatalok tisztviselőivel, munkavállalóival. 
 

Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a kapcsolattartás rendjét a munkaköri leírás 
határozza meg. 
 

 3.5. A belső kapcsolattartás rendje, értekezletek, megbeszélések, fogadóórák 

 3.5.1. Osztályvezetői értekezlet: 
Célja: a Járási Hivatal heti feladatainak áttekintése, meghatározása, ütemezése, az osztályvezető és 
hivatalvezető közötti kapcsolat fenntartása, egymás folyamatos kölcsönös tájékoztatása, az 
előzetesen kiadott feladatok végrehajtásának ellenőrzése. 
Időpontja: hetente, illetve szükség szerint. 
Résztvevői: osztályvezető, hivatalvezető és helyettese, akit a hivatalvezető állandó, vagy eseti 
jelleggel meghív. 
A lebonyolítás módja: az értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a hivatalvezető-helyettes a 

felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készíttet, amelyet a hivatalvezetővel hagy jóvá. 
 

 3.5.2. Osztályértekezlet: 
Célja: a Járási Hivatalon belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, a soron 
következő feladatok meghatározása. 
Időpontja: havonta, illetve szükség szerint. 
Résztvevői: az osztály valamennyi állami tisztviselője, állami ügykezelője és munkavállalója.  
A lebonyolítás módja: az értekezlet összehívásáért és előkészítéséért az osztály vezetője által 
megbízott állami tisztviselő a felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készít, amelyet az osztály 
vezetője hagy jóvá. 
 

 3.5.3. Összdolgozói értekezlet: 
Célja: a Járási Hivatal éves munkájának értékelése, a következő évi feladatok megtárgyalása, 
tájékoztató a várható változásokról, egyéb tudnivalók ismertetése. 
Időpontja: évente (év végén), illetve szükség szerint. 
Résztvevői: a Kormányhivatal vezetői, a Járási Hivatal vezetői és valamennyi állami tisztviselője, 
állami ügykezelője és munkavállalója. 
A lebonyolítás módja: az értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a hivatalvezető-helyettes 

felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készíttet, amit a Járási Hivatal vezetője hagy jóvá. 
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 3.5.4. A vezetői fogadóórák rendje: 
A járási hivatalvezető minden héten szerdán 8:00-11:00 óráig fogadja az ügyfeleket. 
A járási hivatalvezető-helyettes minden héten csütörtökön 8:00-11:00 óráig fogadja az ügyfeleket. 
Az osztályvezető az osztály ügyfélfogadási idejében fogadja az ügyfeleket. 
 

3.6. A Járási Hivatal működésének szabályai, munkarend és ügyfélfogadási rend 

A Járási Hivatal folyamatos működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az 
ezekre épülő Szervezeti és Működési Szabályzat, további belső szabályzatok, valamint a felettes 
vezető utasításai határozzák meg. 
 

A Kormányablak Osztály kormányablak szak/ügyintéző munkakört betöltő munkatársainak 
munkarendje két műszakból tevődik össze úgy, hogy az első műszak 8-16:00-ig, a második 10-18:00-

ig tart. A párhuzamos műszak időtartama alatt a munkatársak az ügyfélforgalom és a felmerülő 
ügyfajták, ügymennyiség figyelembevételével látnak el egyidejűleg front- és back office feladatokat. 
 

A munkaközi szünet – az integrált ügyfélszolgálati kivételével - 11:30-14:00 óra között (ebédidő) 
vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát 
meghaladja. 

 

A Kormányablak integrált ügyfélszolgálatán munkát végzők a napi munkaközi szünet megszervezését 
a folyamatos ügyintézés biztosításával szervezik meg. 
 

A Járási Hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői, munkavállalói kötelesek a ledolgozott napi 
munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az onnan való eltávozáskor a jelenléti ívben nyilvántartani. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével lehet. A munkaidőben történő 
eltávozást, annak időtartamát, okát és az azt engedélyező személyt a Járási Hivatal állami tisztviselői, 
állami ügykezelői, munkavállalói kötelesek az erre rendszeresített nyilvántartó füzetben naprakészen 
vezetni. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről 
haladéktalanul köteles az osztályvezetőt, osztályvezető a hivatalvezetőt értesíteni. 
 

A szabadság igénybevételének engedélyezésére – az osztály állami tisztviselői tekintetében – az 

osztályvezető ellenjegyzésével a hivatalvezető jogosult. A szabadságot a hatályos jogszabálynak 
megfelelően a hivatal működőképességének figyelembevételével az éves szabadságolási tervben 
foglaltakra tekintettel kell kiadni. A szabadságok kiadására vonatkozóan a hivatalvezető egyéb 
munkáltatói érdekszempontokat is meghatározhat. 
 

3.7. A Járási Hivatal osztályainak ügyfélfogadási rendje 

 

 3.7.1. A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje – Mezőkövesd, Rákóczi út 4. 
hétfő     7:00-17.00 

kedd     8:00-18.00 

szerda     8:00-18.00 

csütörtök    8:00-18.00 

péntek     8:00-18.00 
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3.7.2. A Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje: 

hétfő:     8:00-16:00  

szerda:     8:00-16:00 

péntek:     8.00-12.00 

 

3.7.3. A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
hétfő:     8:00-12:00 

szerda:     8.00-16.00 

péntek:     8:00-12:00 

 

3.7.4. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 4. 

hétfő     9:00-11:00 

csütörtök    13:00-15:00 

 

3450 Mezőcsát, Hősök tere 23. 
kedd     9:00-11:00 

 

3.7.5. A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje: 
hétfő 8:00-12:00, 13:00-15:00 

kedd 8:00-12:00 

szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00   

csütörtök  8:00-12:00  

péntek 8:00-11:00  

 

3.7.6. A Földhivatali Osztály ügyfélfogadási rendje: 
hétfő     8:00 -11:30, 13:00 -15:00 

kedd     8:00 - 11.30 

szerda     8:00 – 11:30, 13:00 -15:00 

csütörtök     8:00 – 11:30 

 

3.7.7. A Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
Ügyfélfogadási rend Mezőkövesden  

hétfő     8:00 -16:00 

szerda     8:00 -16:00 

péntek     8:00 -12:00 

 

Ügyfélfogadási rend Tiszaújvárosban  

hétfő     8:00 -16:00 

szerda     8:00 -16:00 

péntek     9:00 -12:00 

 

Családvédelmi szolgálat ügyfélfogadása Mezőkövesden: 
kedd     8:00-16:00 

péntek     8:00-13:00 
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Családvédelmi szolgálat ügyfélfogadása Tiszaújvárosban: 
hétfő     9:00-15:00 

szerda     9:00-14:00 

csütörtök     9:00-15:00 

 

4. A Mezőkövesdi Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat. 

 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

 

4.2. A Hatósági Osztály feladat- és hatásköre 

4.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 
● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott, illetve kiemelt ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy 
ápolása esetén) megállapítása, megszüntetése; 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása, 
megszüntetése; 

● közgyógyellátás megállapítása, megszüntetése; 
● aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításával, felülvizsgálatával, 

megszüntetésével kapcsolatos feladatok. 
 

4.2.2. Szabálysértési hatósági feladatai: 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal, mint általános hatáskörű szabálysértési 
hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes határidőben megteszi a szükséges intézkedéseket, 
ennek keretében: 

● a Szabs. tv. 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül elutasítja a feljelentést; 
● a Szabs. tv. 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz. A 83. § (3) 

bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes ügyészségnek; 
● A Szabs tv. 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot hoz; 
● jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91. §/; 
● ha a tényállás tisztázott és meghallgatás nem szükséges, tizenöt napon belül büntetést szab 

ki, illetve önállóan, vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /102. §/; 
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● ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított öt 

napon belül idézést bocsát ki a meghallgatás tárgyában a 103. § (2) bekezdése alapján; 
● elutasítja a nem a jogosult által előterjesztett, vagy elkésett kifogást /106. § (1) bekezdés/; 
● a 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, aki az 

idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére meg nem 
fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárás 
végrehajtására a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben nem jelent meg; 

● az elővezetés elrendeléséről haladéktalanul értesíti az ügyészt, aki elektronikus úton tekint be 
a határozatba és az eljárás irataiba; 

● gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a Szabs. tv 39. § (2) bekezdés c) - 
i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni bírság 
végrehajtásáról; 

● ellátja Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer (SZNYR) működtetésével összefüggő 
feladatokat. 

 

4.2.3. Védelmi igazgatási feladatai: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és titkára jogkörébe 
tartozó feladatok előkészítése; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

 

4.2.4. Az oktatási feladatok körében: 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a közoktatásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok; 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok ellátása: 
● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 
● gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl az állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe történő beíratást; 

● mint a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
járási hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 
nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes 
általános iskolának; 

● ellátja az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatokat; 
● ellátja a hat éves kort megelőző iskolakezdéssel kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja a külföldi tanulmányok bejelentésével kapcsolatos feladatokat. 
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4.2.5. Egyéb államigazgatási hatósági feladatok: 

● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 
nem természetvédelmi területen; 

● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 
szolgáltatása a VIZIR részére; 

● állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 
tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

● ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

● a menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 
támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 
rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása; 

● a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra 
szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, 
visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről; 

● a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik; 
● hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok; 
● honosítással kapcsolatos feladatok. 

 

4.2.6. Közüzemi szolgáltatókkal, valamint kötelezően igénybe veendő közüzemi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 

● a földgázelosztó kezdeményezésére a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, 
ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez 
szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és 
együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása; 

● a közegészségügyi és a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére történő elrendelése; 

● közműves ivóvíz és szennyvízelvezető hálózat használatával kapcsolatban a fogyasztó 
kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő 
építmény, berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, ha a berendezés 
műszaki szempontból megfelel átalakítására, a szolgáltatói hozzájárulás utólagos 
megszerzésére; 

● a cirkuszi menazséria szolgáltatás felügyeletére vonatkozó hatósági feladatkörében lefolytatja 
az állandó cirkuszi menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárást, helyszíni 
szemlét tart, megkéri a hatáskörrel rendelkező szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásait, 
elvégzi a fenntartó által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatokat; 

● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozathozatalhoz 
kötődő tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 

● jogszabályi feltételek nem teljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának megtiltása; 

● nyilvántartást vezet a járási hivatal által kiadott engedélyekről; 
● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása; 
● a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a szolgáltatás felügyelete; 
● ellátja az áldozatvédelemmel, jogi segítségnyújtással összefüggő feladatokat; 
● ellátja az általános első fokú fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat, így az ár, egységár 

feltüntetése, fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások, szavatossággal, jótállással 
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összefüggő ügyekkel kapcsolatos feladatokat; eljárást folytat le ha a felszolgálási díjat 
felszámítják, de nincs feltüntetve, rendezvény szervezőjével szemben jegyzői 
kezdeményezésre, társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével 
szemben, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos  tájékoztatási kötelezettséget; ha 

vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt nem 
jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem jelentették be; fiatalkorú kiszolgálása 
alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorúak részére szexuális termék értékesítése; 
dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére 
vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése; mozgóboltra, közterületi 
értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzését.  

4.2.7. A Járási Hivatal működését segítő funkcionális feladatok: 

● támogatja a Járási Hivatal szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó (pénzügyi, informatikai, 
humánpolitikai, szervezési, iktatási, adminisztratív) funkcionális feladatokat. 

 

4.2.8. A járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken ellátott feladatok:  
A Hatósági Osztály a Járási Hivatal hatáskörébe utal feladatait és hatásköreit az illetékességébe 
tartozó nem járásszékhely települések tekintetében:  

● állandó kirendeltségén (Mezőkeresztes) keresztül, továbbá 

● járási ügysegédek (a továbbiakban: ügysegéd) útján látja el. 
 

4.3. A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott gyámügyi és 
gyermekvédelmi hatósági feladatokat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt 
feladatokat látja el. A Járási Hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási 
ügyekben általános elsőfokú hatóságként jár el.  
 

4.3.1. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében: 
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 

vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs mód - 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 
● megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek 

a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való együttműködését, 
● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, 
● dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
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● dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről, a megelőző pártfogás 

elrendeléséről, 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, 
● kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében. 
 

4.3.2. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 
 

4.3.3. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
● teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
● megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
● hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként 

való részvételéhez, 
● hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 
képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja 
meg, 

● hozzájárul a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha az apaság megállapítása iránti perben a gyermek 
nem az anya pertársa, valamint ha az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai 
elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek 

között érdekellentét áll fenn, 
● jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt, 
● megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
● megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 

 

4.3.4. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban: 
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

4.3.5. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
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változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való 
kizárás megszüntetése, 

● a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 

4.3.6. A Járási Hivatal feljelentést tesz: 
● gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, 
● a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 

 

4.3.7. A Járási Hivatal a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
● intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás 

végrehajtásáról, 
● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet 

együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre, 
● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, 
● engedélyezi a gyermek részére a szülői ház, vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely 

elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott 
engedélyt, 

● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a 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 egyezmény és a 
tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági 
nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére 
közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

● megkeresi az adóhatóságot a gyermektartásdíj megelőlegezett összegének behajtása iránt. 
 

4.3.8. A Járási Hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 
döntéshozatallal kapcsolatban: 
● a gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel, 
● ideiglenes gondnokot, hivatásos gondnokot, támogatót, hivatásos támogatót rendel, 
● irányítja és felügyeli a gyám, a családbafogadó és gyermekvédelmi gyám, valamint a gondnok 

és hivatásos gondnok, a támogató és hivatásos támogatótevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
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● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és 
méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 

 

4.3.9. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának 
kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

4.3.110. A Járási Hivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelő szervként. 

 

4.3.11. A Járási Hivatal gyakorolja a Start-számlával, kincstári letéti Start-számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 
 

4.4. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.4.1. A Járási Hivatal ellátja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, 
valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 

 

4.4.2. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a Járási Hivatal osztály szintű 
szervezeti egysége, amelyet osztályvezető vezet, és amely élelmiszerlánc-biztonsági, 
élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi, 
állatvédelmi feladatokat lát el. 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági, minőség-ellenőrzési és élelmiszerlánc-felügyeleti feladat- és 
hatásköre tekintetében:  

● Az élelmiszerlánc felügyeletének keretében az élelmiszerek biztonságával, az élelmiszer 
higiéniával, élelmiszerek minőségével kapcsolatos hatósági ellenőrzési, mintavételi 
feladatokat lát el. Tevékenysége kiterjed az élelmiszer előállítás, feldolgozás, tárolás, szállítás, 
forgalmazás, vagyis az élelmiszerlánc minden szakaszára. Ezzel kapcsolatban 

állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági intézkedéseket hozhat. 
● Szakhatóságként első fokon közreműködik az egyes építésügyi és egyéb hatósági 

eljárásokban az élelmiszer-előállító és forgalmazó, vendéglátó, illetve tároló létesítmények 
esetén. 



269  
● Ellenőrzi az élelmiszer-előállító, -elosztó és -forgalomba hozó létesítmény harmadik országba 

irányuló exportra való alkalmasságát a nemzetközi előírásoknak megfelelően. 
● Rendszeres jelleggel ellenőrzi a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi 

előírások betartásának az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, 
tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek 
során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások 
betartásának ellenőrzése. 

● Ellenőrzi az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon 
követési, az élelmiszer visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra 

(HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- 

és fertőtlenítőszereket, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét - beleértve a rovar - és 
rágcsálóirtást. 

● Nyomon követési ellenőrzéseket szervez az élelmiszerláncban. 
● Rendkívüli járványveszély esetén részt vesz a megyei készenléti szolgálatban. 
● Beosztás alapján a megyei készenléti szolgálatban való részvétel két-két fővel, 
● Nyilvántartást vezet az élelmiszerbiztonsági felügyelet alá tartozó létesítményekről. 
● Szervezi és irányítja a vágóhidakon állategészségügyi szaksegédi feladok ellátását. 
● Szervezi az élelmiszerlánc-felügyeleti éves létesítmény ellenőrzési és monitoring mintavételi 

terv járási végrehajtását. 
● Elkészíti az előirt rendszeres havi, negyedéves és éves, valamint eseti jelentéseket. 
● Együttműködik élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra, vagy állatról 

emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett a 
Járási Hivatal Közegészségügyi osztályával. 

● Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő feladatainak ellátása során folyamatosan 
kapcsolatot tart és együttműködik a Főosztállyal, a települési önkormányzatokkal, a 
társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel. 

● Jogszabályi előírások alapján, a vállalkozók önellenőrzési tervének jóváhagyása és az ivóvíz 
biztonság hatósági ellenőrzése 

 

Járványügyi és állatvédelmi koordinációs és egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos 
feladatai tekintetében: 
 

● Szakterülete vonatkozásában az Osztály végrehajtja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves 
ellenőrzési (monitoring) tervet, valamint összeállítja részanyagát az éves jelentéshez. 

● Szervezi és végrehajtja a Tenyészet Információs Rendszerrel (TIR), valamint egyes állatfajok 
egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével (ENAR) kapcsolatos egyes 

feladatok ellátását. 
● Biztosítja az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-

egészségügyi feladatok területi ellátását. 
● Részt vesz az állatbetegségek megelőzésében, felderítésében és felszámolásában, továbbá a 

nagy nemzetgazdasági kárt okozó, vagy közegészségügyi szempontból veszélyes 
állatbetegségek felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési programok 
végrehajtásában emlősállatok esetében. 

● Emberről állatra, vagy állatról emberre terjedő betegségek (zoonózisok) fellépése, illetve 
gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi 
államigazgatási szervvel. 

● Elrendeli a járványveszély esetén szükséges hatósági intézkedéseket, beleértve a szolgáltató 
állatorvos és gazdálkodó szervezet közcélú igénybevételét, aktív közreműködésre való 
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kötelezését is, továbbá az állat-egészségügyi szempontból külön eljárást igénylő állati 
hulladék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, és gondoskodik a társhatóságok 
tájékoztatásáról. 

● Az országos főállatorvos rendelkezéseivel összhangban gondoskodik a védő körzet 
kialakításáról, a vakcinázásról, a gyógykezelésről, a szolgáltató állatorvosok közcélú 
igénybevételéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
szerinti intézkedések végrehajtásáról. 

● Döntést hoz az állami kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó összeg esetében. 
● Elrendeli a jogszabályokban előírt állat-egészségügyi akciókat (kötelező védőoltások, 

diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés, stb.). 
● Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, takarmány-ellenőrzési és 

állatvédelmi bírságot szabhat ki. 
● Ellátja az eboltást végző szolgálató állatorvosoknak az oltáshoz szükséges hologramos 

matrica igényét, 
● Jogszabályi előírás alapján az állattartó részére marhalevél kiállítása, 
● Aktív közreműködésére vonatkozó határozatok kiadása 

 

A járványügyi és állatvédelmi egyéb feladatai tekintetében: 
● Meghatározza az idegen állományból származó állatok állat-egészségügyi megfigyelési célú 

● elkülönítésének követelményeit és időtartamát. 
● Járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges területi készenléti tervet készít, 
● továbbá gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve felszámolásához 

● szükséges ingyenes oltó- és kórjelző anyagokról, a járványok megelőzéséhez és elfojtásához 

● szükséges műszaki, technikai feltételek, védőfelszerelések biztosításáról, valamint folyamatos 

● karbantartásáról és cseréjéről. 
● Végrehajtja az éves kockázatbecslésen alapuló létesítményellenőrzési tervet. 

● Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 
● informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat (TRACES). 
● Ellátja az Unió tagállamaiba és harmadik országokba irányuló élő állat- és termékszállítás 

● hatósági felügyeletét és bizonyítványt állít ki. 
 

Engedélyezi:  
● élő állat szállító járműveket, 
● az állati melléktermék szállító járműveket. 
 

Nyilvántartást vezet: 
● az állattartókról, állattartó tenyészetekről, a közúti élőállat-szállításra engedélyezett 
 gépjárművezetőkről, az állatkísérőkről, állatszállítókról, állatszállítmányozókról, 
● az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekről (állatotthon, gyepmesteri telep), 
● az állat- egészségügyi szolgáltató létesítményekről, 
● a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművekről, 
● az állati melléktermék szállítására engedélyezett gépjárművekről, 
● az egyedi azonosítású állatokról (veszélyes állatok), 
● az állatkísérlet végzésére jogosultakról, 
● a takarmány előállító, valamint forgalmazó létesítményekről, 
● a családi gazdálkodókról. 
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Ellenőrzi: 

● az állatok tartása és szállítása, forgalmazása és vágása során az állategészségügyi és 
állatvédelmi szabályok betartását; 

● az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 
előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerint állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 

● a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 
● az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az 

állatgyógyászati készítmények felhasználását; 
● a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a 

járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, 
összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való 
mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a 

takarmányjelölési előírások betartását; 
● a takarmányok felhasználását, szállítását, exportját és importját, a takarmányokra vonatkozó 

nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget; 
● a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását;  

 

Ellátja:   
● a családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat 
● a mezőgazdasági őstermelők hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat 
● a mezei őrszolgálat nyilvántartásával, szakmai felügyeletével, a mezőőrök vizsgáztatásával, 

eskütételével és szolgálati napló kiadásával összefüggő hatósági feladatokat 
 

4.4.3. A vezető, az ügyintéző feladatait jelen ügyrend és a munkaköri leírás szabályozza. 
  

4.5. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.5.1. A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat: 
 

● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 
szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe, 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 

feladatokat, 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 
● munkaközvetítést végez, 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, 
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● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

 

4.5.2. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat, 

● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

4.6. A Földhivatali Osztály feladat- és hatásköre 

A Járási Hivatal ellátja a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 
illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat. 

 

4.6.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● illetékességi területén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi 

hatósági tevékenység körébe tartozó elsőfokú hatósági ügyekben;  
● lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos elsőfokú eljárást; 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 
● gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 
● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást. 

 

4.6.2. A földmérési feladatok körében: 
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, az Élelmiszerlán-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli 
más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok 
behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

● első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 

termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
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● ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a 

jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 
● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 

bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére 
adatot szolgáltat; 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat; 
● a numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári 

feladatokat; 

● illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt 
vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-

nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az Élelmiszerlán-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában; 

● ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új 
térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása 
terhére díjfizetés ellenében kisegítő, vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást 
és műszaki tanácsadást végez; 

● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 

térképtárat működtet; 
● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 

végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése 
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 

● illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 

szükséges intézkedéseket; 
● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 

földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi 
járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti az Élelmiszerlán-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak. 

 

4.6.3. Egyéb feladatai tekintetében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● ellátja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 

● kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
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● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 

járási hivatali feladatokat. Az Élelmiszerlán-biztonsági és Földhivatali Főosztállyal 
együttműködve ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását; 

● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 
földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 

● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 
kapcsolatos feladatokat; 

● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és 
azokat jelenti az Élelmiszerlán-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé; 

● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 
rendszer kiépítésében és működtetésében; 

● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésérre vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért; 

● intézkedik a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos körzeti földhivatali feladatok jogszerű 
végrehajtásában; 

● a földtulajdonjogának átruházására irányuló, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletet 

tartalmazó okiratok elkészítéséhez szükséges, meghatározott biztonsági elemekkel 
rendelkező papír alapú okmányt forgalmazza a jogi képviselők számára, arról kimutatást 
vezet; 

● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 

meghatározott földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági 
termelőszervezetnek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő 
szervezetekről, a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy 

irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy tanyákról nyilvántartást vezet; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltak 

alapján dönt a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti szerződések jóváhagyásáról. 
 

4.7. A Népegészségügyi Osztály feladat- és hatásköre 

A Népegészségügyi Osztály egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységének jogalapja az 
1991. évi XI. törvény. Feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben az SZMSZ-ben és az 
ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, 
továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak. 
 

A járási hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon 
népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal az országos 
tisztifőorvos vagy a kormányhivatal feladatkörébe.  
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok 
tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel jár el.   
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A népegészségügyi feladatkörbe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben az elsőfokú eljárás a járási 
hivatal hatáskörébe tartozik.  
Helyszíni ellenőrzésre a fényképes igazolvánnyal ellátott kormánytisztviselő, állami tisztviselő jogosult.  
Illetékességi területe a 385/2016. (XII. 2.) 2. sz. melléklete szerint: Mezőkövesdi Járás, Mezőcsáti 
Járás, Tiszaújvárosi Járás. 
 

A járási hivatal egészségügyi államigazgatási szerv a 385/2016. (XII.2) 7. § (1)-(6) bekezdéseiben 
felsorolt rendelkezéseknél: 

● A járási hivatal feladata a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben 
meghatározott állami családvédelmi szolgálat működtetése. 

● A járási hivatal illetékes, mint egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi és a 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi. XLVII. 
törvény (a továbbiakban: Eükak.) 15. § (1)-(3a),(7) és (8a) bekezdései alkalmazásában az 

érintett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye vagy a megbetegedés helye szerint. 
● Kémiai biztonságról szóló 2008. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) alkalmazásánál 
● Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi. LXXXIV. 

törvény 23. §.(1) bekezdésének alkalmazásánál 
● Szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény szerinti, gyógyászati segédeszköz-forgalmazási tevékenység 
tekintetében. 

 

A járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben és egyéb külön 
jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. Ennek keretében: 

● jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol; 
● ellátja a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályzó eszközök által számára 

meghatározott feladatokat: 
● a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, 

táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, 
mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot vesz igénybe; 

● a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához 
vizsgálólaboratóriumot vesz igénybe; 

● az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 
népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve 
a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén; 

● az egészségügyi igazgatás és koordináció területén; 
● ellátja a jogszabályban feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi 

szolgáltatók felett; 
● részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 

kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását. 
 

4.7.1. Környezet- és település-egészségügyi szakterület: 
● felügyeli a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata 

során a közegészségügyi előírások teljesülését; 
● a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és elhelyezést, a hulladékok kezelését és 
elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a közlekedés körülményeit; 
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● a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 
● a munkahelyek közegészségügyi feltételeit; 
● feladatai hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, a 

felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, illetve a beltéri 
levegőszennyezettség vizsgálatára; 

● a laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok 
távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, 
megszüntetése érdekében; 

● az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a 
Népegészségügyi Főosztályt, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat, 
szolgáltatókat, stb.; 

● közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített 
hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 

● felügyeli a medencés fürdők közegészségügyi, higiéniai feltételeinek megvalósulását; 
● az építésügyi engedélyezési (elvi építési, építési, fennmaradási, illetve településrendezési) 

eljárások során elbírálja a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelményeknek való megfelelést, a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a 
kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést, az 
egészségvédelem biztosítása érdekében az országos építési követelményekről szóló 
kormányrendeletben meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési 
követelményeitől való eltéréshez hozzájárulást; 

● vízjogi engedélyezési eljárások során végzi a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvíz-

készlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatát határértékek megállapításához kötött 
eljárásokban, tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záró dokumentáció elbírálására, 
valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének 
megítélésére vonatkozó eljárásokban az elvi vízjogi engedélyezési, a vízjogi engedélyezési, 
és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásokban; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.7.2. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi szakterület: 
● nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság 

időszakos, vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, 
szabadidő eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket; 
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● javaslatot tesz, intézkedik az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, 

valamint az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok megszüntetésére; 

● a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység működési engedélye kiadására 
irányuló eljárásban - az intézményre vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 
minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében - szakhatóságként való 
közreműködés; 

● a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek teljesülésének ellenőrzése; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.7.3. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterület: 
● vizsgálja a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását, az élelmiszerek 

fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat, és elősegíti leküzdésüket; 
● végzi és felügyeli a kozmetikai készítmények, étrend kiegészítők előállításának, 

feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, 
az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését; 

● ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges hatósági 
intézkedéseket; 

● szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 
● tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 

táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 
● a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való 
megfelelés, a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 
dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében 
jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzések lefolytatása; 

● szociális szolgáltatás ellenőrzése során a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek 
teljesítésének ellenőrzése; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
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● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.7.4. Kémiai biztonsági szakterület: 
● végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 

közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 
● ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi és ellenőrzési feladatokat;  
● feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 

társosztályokkal, szervekkel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.7.5. Járványügyi szakterület: 
● irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 

hordozókkal kapcsolatos tevékenységet; 
● folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy 

a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a járás egész területére, vagy egy 
részére; 

● megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a járás 
lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti; helyszíni járványügyi 
vizsgálatokat végez; 

● vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat; 

● szervezi és ellenőrzi a terhesek HBsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat; 
● a Népegészségügyi Főosztály számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a járás 

területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről; 
● zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szolgálati út szerint; 
● illetékességi területén szervezi az oltóanyagok elosztását, felügyeli a területen az előírásszerű 

tárolást, nyilvántartást és felhasználást; 
● vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetése iránt; 
● a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását, 
● kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket; 
● folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 

kapcsolatban; 

● figyelő, illetve jelentőszolgálatok működtetését végzi bizonyos betegségek esetén; 
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● ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat, felkészíti a járás egészségügyi alapellátó intézményeit a 
szezonálisan előforduló fertőző betegségekre (pl. virális enterális járványok, influenza, 
influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelent és 
jelentet; 

● végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
kivizsgálását, a terjedési út felderítését; 

● hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan 
előforduló fertőzéseket, megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 
megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását; 

● járvány, vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket; 

● nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; 
● végzi a járás területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 

történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását; 
● figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok 
megelőzésére, elhárítására; 

● nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben; 

● nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 
ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló 
eszközökről gondoskodik; 

● ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi 
kártevőirtást végző egyéb képesített személyeket; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.7.6. Egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) feladatok: 
● közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban résztvevő 

szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében; 
● az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 

népegészségügyi ismeretek terjesztését; 
● csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat járási 

szinten kezdeményezi; 
● helyes életvitel-változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 

bevezetését és szervezését; 
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● célzott szűréseket végez az önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, valamint 

civil szerveződések által kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek 
elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós 
adatait és annak befolyásolási lehetőségeit; 

● gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (tápláltsági státusz, a 
keringési, légzőrendszer vizsgálata); 

● népegészségügyi szűrővizsgálatok megjelenési arányának növelése, az optimális lakossági 
részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatot épít ki a területen működő háziorvosi 
szolgálatokkal, védőnőkkel, a szűrővizsgálatot végző intézményekkel, a helyi közvélemény 
formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal. 

 

4.7.7. Járási szakfelügyelő ápolói feladatok: 
● végzi az alapellátás (háziorvosi-, fogorvosi-, foglalkozás-egészségügyi-, orvosi ügyeleti-, 

iskolaorvosi ellátás), a járóbeteg-szakellátás – ideértve az egynapos sebészeti és a 
kúraszerűen végezhető ellátásokat is – az otthoni szakápolás és hospice ellátás keretén belül 
végzett ápolási tevékenység, valamint a bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó szociális 
intézményeken belül történő ápolási tevékenység szakfelügyeletét; 

● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.7.8. Járási szakfelügyelő védőnői feladatok: 
● ellátja a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét illetékességi körében az egészségügyi 

szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V.2.) EüM rendeletben foglaltaknak 
megfelelően, a minimum feltételek meglétét vizsgálja, a működési engedélyek felülvizsgálatát 
végzi; 

● a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását 
elvégezi, kezdeményezi és megteszi a szükséges intézkedéseket; 

● közreműködik illetékességi körében az egységes, esélyegyenlő védőnői ellátás 
megvalósításában, minőségének fejlesztésében a védőnői ellátás hatékony, az 
egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésében, az egészségügyi 
ágazati jogszabályok érvényesülésének elősegítésében, a szakmai irányelvek, minőségi 
követelmények közvetítésében és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzésében és 
folyamatos nyomon követésében, különös tekintettel az alábbi feladatok ellátásával: 
● segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának 

megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését; 
● közreműködik minőségi indikátorok fejlesztésében, a védőnői ellátás (szakmai 

menedzseri és támogató tevékenység) minőségének követésében és értékelésében; 
● közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek feltárásában, elemzésében a védőnői 

gondozottak egészségi állapotának, elégedettségének nyomon követésével; 
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● közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 
● meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk 

lehetőségeit, továbbá közreműködik azok megvalósításában; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt a védőnői alapfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, 

továbbá értékeli, elemzi, jelenti, bemutatja azokat; 

● javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésekre, 
továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésre (védőnői állások létesítésére, 
átszervezésére, megszüntetésére, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát 
végzők jutalmazására, kitüntetésére); 

● segíti a pályakezdő, illetve újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését; 
● kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 
● felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében (különös tekintettel a Védőnői Méhnyakszűrő 
Programra); 

● részt vesz a védőnői szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában, véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában; 

● képviseli a védőnői szakmát illetékességi körben; 
● szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a védőnők 

által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, megvalósításához, 

felügyeletéhez, értékeléséhez, a területi, az iskola-védőnői feladatok helyettesítéssel 
történő ellátásához; 

● szakvéleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében: 
● körzetek kialakításáról – figyelembe véve a település szerkezetét, a lakosság 

összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát; 
● ellátandó oktatási intézmények számáról, típusáról; 
● felkérés esetén védőnői állásra pályázókról és pályázatokról; 
● védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére 

irányuló eljárásban; 
● megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.7.9. Családvédelmi feladatok: 
● tanácsadást, családtervezési tanácsadást, ifjúsági tanácsadást, családvédelmi tanácsadást 

tart; 

● igazolást ad családvédelmi szolgálaton való részvételről; 
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● vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását; 
● írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; 
● átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 

intézménynek; 
● a CSVSZ védőnője köteles az adatokat bizalmasan kezelni, a titoktartási és adatvédelmi 

kötelezettségének eleget tenni; 
● nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét; 
● éves munkatervet készít; 
● tevékenységét tervezi és az előírásoknak megfelelően dokumentálja; 
● havi esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokon részt vesz; 
● közreműködik a Családvédelmi Szolgálat tevékenysége minőségének fejlesztésében (adatot 

szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, intézkedést kezdeményez). 
 

 4.7.10. A jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül: 
● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkaterve(ke)t készít; 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket; 
● figyelemmel kíséri és értékeli a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az 

egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli, stb. tényezőket, az 
előbbiekkel kapcsolatos epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést 
kezdeményez, illetve végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a Járási 
Hivatalnak és a Népegészségügyi Főosztálynak. 

 

4.7.11. Az egészségügyi igazgatás területén:  
● ellátja a praxisjog engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; 
● az új működési engedélyek kiadásával összefüggésben a szakmai minimumfeltételeknek való 

megfelelőséget helyszíni szemlével ellenőrzi, illetve helyszíni ellenőrzést tart;  
● a hatályos működési engedélyekben foglaltakat, a személyi, tárgyi és szakmai feltételeknek 

való megfelelőséget ütemezetten ellenőrzi; 
● a szakmai nyilvántartásokat és a szakmai nyilvántartó programokat folyamatosan kezeli, 

vezeti, új adatokkal feltölti, aktualizálja, szükség esetén adatokat lekérdez; 
● az EMMI, a Népegészségügyi Főosztály, a KSH és egyéb szervek kérésére adatokat közöl; 
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● az egészségügyi szolgáltatók részére hatósági bizonyítványt ad ki; 
● az egészségügyi szolgáltatók részére szervezett szakmai továbbképzésekről értesítést, 

jogszabályváltozásokról tájékoztatást ad; 
● tömeges rendezvények egészségügyi biztosítását (mozgóőrség) ellenőrzi; 
● egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátást megszervezi, elrendeli; 
● szakfelügyelők közreműködésével szakfelügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók 

egészségügyi tevékenysége felett. 
 

5. A Mezőkövesdi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
feladat- és hatásköre 

 

5.1. A Kormányablak Osztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
feladat- és hatásköre 

 5.1.1. A Kormányablak Osztály vezetőjének feladatai: 
● ellátja a jogszabályok által a Járási Hivatal szervezetében működő kormányablak jogkörébe 

és illetékességébe utalt döntések meghozatalával kapcsolatos vezetői feladatokat,  
● a jogszabályok és jelen ügyrend keretei között meghatározza az osztály munkatervét, 

ellenőrzési tervét, elkészíti ügyrendjét, a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a 
feladatok végrehajtását, 

● gyakorolja az osztály feladatköréhez kapcsolódó és a járási hivatal belső szabályzataiban az 
osztályhoz telepített hatásköröket,  

● vezeti a Kormányablak Osztályt, biztosítja és ellenőrzi az ügykezelés és ügyintézés 
szakszerűségét, az ügyintézési határidők betartását, 

● gondoskodik az osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és eredményes 
ellátásáról, a hivatalvezető utasításának végrehajtásáról, 

● feladatkörében biztosítja az Osztály munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról, 

● javaslatot tesz az Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 
meghozatalára, 

● közreműködik a hivatal képzési-továbbképzési feladatainak megszervezésében, 
végrehajtásában, 

● javaslatot tesz a hivatalvezetőnek az Osztály munka- és ügyfélfogadási rendjére, 
● ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladat- és hatáskörébe utal, 
● távolléte, akadályoztatása esetén helyettesíti a Hatósági Osztály vezetőjét, 
● figyelemmel kíséri, elemzi az Osztályon a munkaleterheltség alakulását, folyamatosan 

tájékoztatja a Hivatalvezetőt az Osztály tevékenységéről, a feladatok végrehajtásáról,  
● kezdeményezi a szakmai koordinációs értekezletek összehívását és közreműködik azok 

megszervezésében, 
● feldolgozza és elemzi az Osztály hatósági tevékenysége során hozott döntések, intézkedések 

jogorvoslatainak tapasztalatait, 

● helyettesítését a Hatósági Osztály vezetője látja el. 
 

 5.1.2. A kormányablak szakügyintéző feladatai: 
● vezetői engedéllyel kapcsolatos feladatok ellátása; 
● forgalmi engedéllyel kapcsolatos feladatok, ezen belül a gépjárművek ideiglenes forgalomban 

tartási engedélyének kiadásával kapcsolatosa feladatok ellátása; 
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● járművek közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok kiállításával, cseréjével, 

pótlásával kapcsolatos ügyintézés; 
● külföldről származó járművek származás ellenőrzésének elvégzése; 
● szigorú számadásos, valamint a munkaterületét érintő nyomtatványok, bélyegző kezelése, 

nyilvántartása, felhasználása, tárolása; 
● gépjárművek hivatalból történő forgalomból kivonása és a szükséges eljárási intézkedések 

megtétele: 
● a tulajdon szerzésével kapcsolatos kötelezettség elmulasztása miatt; 
● a kötelező gépjármű felelősség-biztosítási fedezet hiánya miatt;  
● a rendőrség feljelentése alapján, amennyiben a gépjármű a közúti forgalmi baleset 

következtében a forgalomban való részvételre műszakilag alkalmatlan; 
● ügyfélfogadás során keletkezett határidőn túli gépjármű átírásának elmulasztása esetén a 

bírság elkészítése és továbbítása az illetékes NAV felé; 
● hagyatéki végzések alapján járművek átírásának foganatosítása; 
● adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen a Kormányhivatal részére 

megküldött analitikák, kimutatások összeállítása; 
● a gépjárművek hatósági jelzéseinek és érvényesítő címkéinek rendelése, E és M betűs 

rendszámok igénylése, kiadása; 
● rendszámtáblák selejtezése és megküldése a Belügyminisztérium Nyilvántartásokért felelős 

helyettes államtitkársága részére; 
● regisztrációs matrica, valamint rendszámtábla megrongálódás miatti pótlása, kiadása; 
● a személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok és hatáskörök tekintetében: 

● a személyazonosító igazolvány és lakcímkártya kiadása, cseréje, teljes körű ügyintézés, 
iktatás, fotózás, aláírás felvételezése, adatlap kiadása; 

● a személyazonosító igazolványok, ideiglenes személyazonosító igazolványok selejtezése 
/hetente/, selejtezési jegyzőkönyv készítése, a személyazonosító igazolványok 
megsemmisítése; 

● lakcímbejelentő lapok elvétele, egyeztetése, bekódolása; 
● lakcímigazolványok készítése, nyomtatása, fóliázása, postázása; 

● költségmentességi kérelmek átvétele, határozat meghozatala; 
● Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása; 
● ügyfélkapu létesítéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézés ellátása; 
● az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos hatósági tevékenység ellátása (különösen: 

igazolás kiadása, ellenőrzések végzése, ellenőrzési terv és jelentés összeállítása); 
● parkolási igazolvány igényléssel, kiadással kapcsolatos ügyintézés; 
● útlevél igazgatási feladatok ellátása; 
● a szigorú számadásos, valamint a munkaterületen lévő egyéb nyomtatványok kezelése, 

nyilvántartása, rendelések határidőben történő feladása, bélyegző kezelése; 
● adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása; 
● az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás; 
● fokozott figyelmet fordít az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglalt ügyintézési határidők betartására; 
● az osztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani 

segédletek tervezetének elkészítése; 
● helyettesítését a munkaköri leírásban megjelölt okmányirodai szak/ügyintéző, kormányablak 

szak/ügyintéző látja el. 
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 5.1.3. A kormányablak szakügyintéző és a kormányablak ügyintéző feladatai: 

● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben és a kormányablakokról szóló kormányrendeletben foglalt 
ügyfélszolgálati feladatok ellátása; 

● az okmányirodai szak/ügyintéző feladatainak ellátása; 
● helyettesítését a munkaköri leírásban megjelölt integrált kormányablak szak/ügyintéző, 

okmányirodai szak/ügyintéző látja el. 
 

5.2. A Hatósági Osztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak feladat- 
és hatásköre 

 5.2.1. Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
● közreműködik a jogszabály által a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a belügyi, vízügyi, 

szociális, oktatási, igazságügyi, honvédelmi és a honosítással összefüggő, továbbá 
állatvédelemmel, állattartással, hegyközségekkel kapcsolatos ügyeknek a döntésre való 
előkészítésében, ellátja az ügyiratkezelési feladatokat; 

● az osztály feladatkörébe tartozó egyéb ügyek érdemi intézése; 
● az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás; 
● az osztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani 

segédletek tervezetének elkészítése; 
● ellátja azokat a feladatokat, melyekkel a Járási Hivatal vezetője, vezető-helyettese megbízza; 
● helyettesítését a munkaköri leírás szerinti másik igazgatási ügyintéző látja el. 

 

 5.2.2. A szociális ügyintéző feladatai: 
● aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés; 
● közgyógy-igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés; 
● egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása; 
● időskorúak járadékának megállapítása, folyósítása; 
● ápolási díj megállapítása és folyósítása; 
● hadigondozási, társadalombiztosítási és családtámogatási ügyek intézése; 
● az osztályvezető felügyelete mellett kapcsolattartás a feladatkörben érintett szervezeti 

egységek, szervek munkatársaival;   
● a jogosultságok alapján járó juttatások igényléséhez szükséges listák, kimutatások határidőre 

történő összeállítása, a jogosultságokkal kapcsolatos változások megküldése a 
Kormányhivatal, illetve más érintett szervezet részére; 

● települési ügysegédekkel való kapcsolattartás, közreműködés az ügysegédi feladatok 
ellátásában az osztályvezető utasítása szerint;  

● az osztály feladatkörébe tartozó egyéb ügyek érdemi intézése; 
● az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás, az osztály feladatkörét 

érintő beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani segédletek tervezetének 
elkészítése; 

● ellátja azokat a feladatokat, melyekkel a Járási Hivatal vezetője, vezető-helyettese megbízza; 
● helyettesítését a munkaköri leírásban megjelölt másik szociális ügyintéző látja el. 
 

 5.2.3. A települési ügysegéd feladatai: 
● közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, 

panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában, megválaszolásában együttműködve a Járási 
Hivatal szervezeti egységeivel; 
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● biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását; 
● gondoskodik az ügysegédi működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről; 
● tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 

ügyféli jogokról és kötelezettségekről; 
● ellátja az ügyfelet az eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokkal, egyéb 

szükséges mellékletekkel, illetve tájékoztatást nyújt ezek hozzáférési helyéről; 
● tájékoztatást nyújt az eljáráshoz szükséges adatok, az ezeket megalapozó iratok köréről, 

segít a formanyomtatványok kitöltésében; 
● érdemi döntésre előkészíti a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket; 
● közreműködik a járási hivatal szervezeti egységeivel történő időpont egyeztetésben; 
● helyettesítését a munkaköri leírás, valamint a felettes utasítás szerinti ügysegéd látja el. 

 

5.3. A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, 
munkavállalóinak feladat- és hatásköre 

 5.3.1. A gyámügyi szakügyintéző feladatai: 
● a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet által, valamint 
egyéb jogszabályok által meghatározott, a járási gyámhatóság feladat- és hatáskörében 
tartozó gondoksági ügyekkel kapcsolatos valamennyi feladat ellátása a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III. 30.) 
Korm. rendelet alapján, ennek során: 
● a járási hivatal gyám és igazgatásügyi osztálya feladatkörébe tartozó ügyek érdemi 

döntésre előkészítése és a közbenső intézkedések tekintetében kiadmányozási jog 
gyakorlása a kiadmányozási szabályzat szerint; 

● a gyám és igazságügyi osztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések, 
szakmai, módszertani segédletek tervezetének előkészítése; 

● helyettesítését a munkaköri leírásban meghatározott gyámügyi szakügyintéző látja el.   
5.4. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály állami tisztviselőinek, állami 

ügykezelőinek, munkavállalóinak feladat- és hatásköre 

 5.4.1. A járási főállatorvos feladatai: 
● a járási főállatorvos az ügyek intézésére, a jogszabályok keretei között érdemi és eljárási 

utasítást adhat; 
● a járási főállatorvos a jogszabályokban előírt feladat- és hatáskörében önállóan jár el, és 

tevékenységéért a járási hivatalvezetőnek és az Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály (a továbbiakban: főosztályvezető) vezetőjének felelős; 

● beszámolási kötelezettség szakmai szempontból a főosztályvezetővel, egyéb működési, 
adminisztrációs szempontból a járási hivatalvezetővel szemben; 

● a járási főállatorvos gyakorolja a járási hivatal élelmiszer-biztonsági, takarmány-ellenőrzési, 
élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi és állatvédelmi feladatait és az ehhez 
kapcsolódó hatásköröket, a hivatalvezető nevében gyakorolja a kiadmányozás jogát; 

● helyettesítését a munkaköri leírásban kijelölt hatósági állatorvos látja el; 
● vezeti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt, ellenőrzi annak 

tevékenységét; 
● folyamatosan elemzi a feladatok végrehajtásával kapcsolatos szakmai, gazdasági 

információkat; 
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● irányítja a járás illetékességi területén működő jogosult állatorvost, a járási hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához beosztott állami tisztviselőt; 
● meghatározza az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály beosztott állami 

tisztviselőjének feladatait, ellenőrzi azok teljesítését, gondoskodik arányos foglalkoztatásukról, 
gyakorolja a munkáltatói jogokat a szabadság kiadása, illetve a magáncélú eltávozás 
tekintetében; 

● statisztikai és egyéb adatok felhasználásával és elemzésével segíti és előkészíti a 
főosztályvezető döntéshozatalát, elkészíti az ehhez szükséges jelentéseket, végrehajtja a 
döntéseket és tájékoztatást ad azok végrehajtásáról; 

● javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók feladataira, munkakörére, és előkészíti azok 
munkaköri leírását; 

● irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a 
belső szabályzatokban foglaltak érvényesülését a járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztályának munkájában; 

● szakmai értekezleteket hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült 
fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, 
illetve a járás munkájának irányítása céljából; 

● a nemzeti ellenőrzési tervben foglaltakkal összhangban személyre szólóan, írásban 
megállapítja az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályhoz beosztott állami 
tisztviselő ellenőrzési, mintavételi feladatait; 

● figyelemmel kíséri és szervezi az osztály állategészségügyi és élelmiszer- ellenőrző 
feladatainak végrehajtását; 

● javaslatot tesz a hivatalvezetőnek az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztályhoz beosztott állami tisztviselő, állami ügykezelő kitüntetésére és jutalmazására; 

● felelősségi körében ellátja a vezetői és folyamatba épített ellenőrzési feladatokat; 
● a közigazgatási hatósági eljárás tekintetében gondoskodik az eljárás lefolytatásának és a 

döntés előkészítésének jogszerűségéről; 
● a szolgálati út betartásával biztosítja az együttműködést a kormányhivatal szakmai 

főosztályaival, a feladatkörben érintett intézményekkel, illetve szervekkel; 
● teljesíti az egyes feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési, elszámolási, jelentési, 

adminisztratív kötelezettségeket; 
● felelős: 

● az OÁIR alrendszer adatbázisainak folyamatos aktualizálásáért; 
● a járás illetékességi területén működő jogosult állatorvos, az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztályhoz beosztott állami tisztviselő, állami ügykezelő által készített 
jelentések összesítéséért, adattartalmáért és azok főosztályvezető felé történő 
továbbításáért; 

● a járás éves ellenőrzési tervében foglaltak betartásáért; 
● a járás éves ellenőrzési jelentésének elkészíttetéséért; 
● nyilvántartási, ellenőrzési, elszámolási, jelentési, adminisztratív kötelezettségek előírás 

szerinti betartásáért. 
 

A Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának szakmai, élelmiszer-
biztonsági, takarmány-ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi és állatvédelmi 
feladatai tekintetében a járási főállatorvos a munkaköri leírásában foglaltak szerint jár el. 
Helyettesítés rendje: távolléte esetén helyettesítését a járási hatósági állatorvos látja el. 
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 5.4.2. A hatósági állatorvos feladatai: 
Az élelmiszer-biztonsági, takarmány-ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi és 
állatvédelmi feladatok tekintetében ellátja a munkaköri leírásban részére előírtakat. 

● Az engedélyköteles/nyilvántartott élelmiszer-előállító létesítmények kockázatbecslésen 
alapuló élelmiszerhigiéniai, élelmiszer-biztonsági, állategészségügyi, állatvédelmi ellenőrzése 
és felügyelete. 

● Élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi, állatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése 
az élelmiszervállalkozásoknál, az élelmiszerlánc minden szakaszában. 

● A vágóhidakon a húsvizsgálati fogyaszthatósági döntés meghozatala. 
● A szakmai felügyeletére bízott hatósági segédszemélyzet munkájának szervezése, 

számonkérése, felügyelete. 
● Az élelmiszerlánc pontjairól érkező előállítói, feldolgozói és lakossági panaszok, közérdekű 

bejelentések kivizsgálása. 
● Hatósági mintavételezés (monitoring minták) elvégzése. 
● Nemzetközi termék és élő állatszállítások hatósági felügyelete, állategészségügyi 

bizonyítványok, igazolások kiállítása.  
● Élelmiszerlánc-biztonsági hazai és nemzetközi informatikai rendszerek alkalmazása és 

kezelése. 
● Az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelzésű rendszerén 

(RASFF) keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon 
észlelt élelmiszerlánc esemény esetén a szükséges intézkedések megtétele. 

● A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek ártalmatlanításának 
ellenőrzése és felügyelete. 

● Feladat- és hatáskörével összhangban állat járványügyi és élelmiszerlánc-biztonsági 
intézkedéseket hozhat, élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabhat ki. 

● Az állattartó helyek, állategészségügyi felügyelet alá tartozó létesítmények és vállalkozások, 
engedélyköteles/nyilvántartott élelmiszer-előállító létesítmények kockázatbecslésen alapuló 
élelmiszerhigiéniai, élelmiszer-biztonsági, állategészségügyi, állatvédelmi ellenőrzése és 
felügyelete. 

● Az állattartás céljára szolgáló, állategészségügyi felügyelet alá tartozó létesítmények 
tervezésével, üzembe helyezésével kapcsolatos szakhatósági és engedélyezési feladatok 
ellátása. 

● Az állattartással kapcsolatos lakossági panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása. 
 

A járási hivatal, mint elsőfokú szakhatóság jogkörében eljárva dönt: 
● a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi felügyelőségnek a természetvédelmi oltalom 

alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat 
tartásának, szaporításának, országba való behozatalának engedélyezésére irányuló 
eljárásában, az állat-egészségügyi szabályoknak való megfelelés kérdésében; 

● állatrakodó, állatvásártér, felvásárló hely, állattartó és forgalmazó hely, takarmány-forgalmazó 
és -tároló hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése, ilyen rendeltetésű 
helyiséget tartalmazó bővítése, átalakítása esetén, elvi építési engedély, építési engedély, 
összevont építésügyi hatósági engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély 
kiadására irányuló eljárásban a nemzeti és közösségi jogi élelmiszer-higiéniai 
követelményeknek, takarmányhigiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba 
hozatalára és felhasználására vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra 
szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állat-egészségügyi 
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szabályoknak és a mezőgazdasági haszonállatok tartása követelményeinek való megfelelés 
kérdésében; 

● a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény 
hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartásának, szaporításának, országba való 
behozatalának engedélyezésére irányuló eljárásában, az állat-gyógyászati és állat-
egészségügyi szabályoknak, az állat-egészségügyi járvány mentesség, valamint az állati 
melléktermék élelmiszerláncból történő kizárása követelményeinek való megfelelés 
kérdésében; 

● az eb veszélyessé minősítése iránti eljárásában, az állat lehetőségekhez képest jóléte 
biztosítása kérdésében; 

● élelmiszer forgalmazás esetén az élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi 
követelményeinek való megfelelés kérdésében. 

 

Helyettesítés rendje: távolléte esetén helyettesítését a Főosztály által kirendelt hatósági állatorvos 
látja el. Helyettesíti a távolléte esetén a munkakörébe tartozó feladatok tekintetében a járási 
főállatorvost. 
 

 5.4.3. Az élelmiszerbiztonsági szakügyintéző feladatai: 
Az élelmiszerbiztonság és minőség-ellenőrzés és az élelmiszerlánc-felügyelet tekintetében ellátja a 
munkaköri leírásban részére előírtakat. 
 

● Az engedélyköteles/nyilvántartott élelmiszer-előállító, forgalmazó létesítmények 
kockázatbecslésen alapuló élelmiszerhigiéniai, élelmiszer-biztonsági ellenőrzése és 
felügyelete. 

● Ellenőrzi az élelmiszerbiztonsági és minőségi rendelkezések megtartását a felügyelete alá 
tartozó élelmiszervállalkozásoknál, vizsgálatra mintát vesz, valamint mindezekkel 
összefüggésben intézkedéseket foganatosít; 

● Az élelmiszerlánc pontjairól érkező előállítói, feldolgozói és lakossági panaszok, közérdekű 
bejelentések kivizsgálása. 

● Hatósági mintavételezés (monitoring minták) elvégzése. 
● Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, 

bírságot szabhat ki; 
● Megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc esemény esetében; 
● Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 

informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat; 
● Ellenőrzi az ivóvíz minőségű víz biztosítását, az élelmiszeripari vállalkozások vízellátó 

rendszereit;  

● Elrendelheti az élelmiszer-vállalkozás részére a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket; 
● Megtilthatja, vagy korlátozhatja az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz élelmiszer-

vállalkozásoknál történő felhasználását; 
● Felveszi és kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket, panaszokat, megteszi az üggyel 

kapcsolatos, hatáskörébe tartozó azonnali intézkedéseket, illetve javaslatot tehet azok 
megtételére; 

● Részt vesz az akció- és célellenőrzésekben, előkészíti az ezzel kapcsolatos összefoglaló 
jelentéseket; 

● A felügyeleti szerv által meghatározott témakörökben és időszakban jelentést készít, illetve 
ahhoz adatokat szolgáltat. 
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 5.4.4. Az igazgatási ügyintéző feladatai: 

● a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott 

utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében 
és betartásával végzik; 

● ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettesük megbízza őket; 
● felelősek az osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, 

az IRMA rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért és iktatásáért, a határidős 
nyilvántartás vezetéséért; 

● gyűjtik és tárolják az osztályhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatják 
az érintetteket; 

● közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 
expediálás tekintetében; 

● helyettesítését a járási hivatal élelmiszerbiztonsági szakügyintézője látja el. 
 

5.5. A Foglalkoztatási Osztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
feladat- és hatásköre 

 5.5.1. A hatósági ügyintéző feladatai: 
● álláskeresők támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása; 
● álláskeresők nyilvántartásba vételére vonatkozó feladatok ellátása; 
● migráns ügyfelekkel kapcsolatos feladatok ellátása; 
● kiadmányozási teendők ellátása a kiadmányozási szabályzat szerint; 
● helyettesítés rendje: helyettesíti az osztály hatósági ügyintézőjét, helyettesítését az osztály 

másik hatósági ügyintézője látja el. 
 

 5.5.2. A foglalkoztatási szakügyintéző és a statisztikai elemző feladatai: 
● osztályvezető helyettesítésével kapcsolatos feladatok ellátása; 
● álláskeresők támogatásával, az ellátások folyósításával, visszakövetelésével kapcsolatos 

feladatok ellátása; 

● az osztályon jelentkező elemzési és statisztikai feladatok elvégzése;  
● csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás 

működtetése; 
● a járás foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében tett intézkedések végrehajtása; 
● közérdekű munkavégzéshez kapcsolódó feladatok ellátása; 
● kiadmányozási teendők ellátása a kiadmányozási szabályzat szerint;  
● helyettesítés rendje: helyettesíti az osztályvezetőt, valamint az osztály hatósági ügyintézőjét, 

helyettesítését az osztály másik hatósági ügyintézője látja el.  
 

 5.5.3. A közfoglalkoztatási szakügyintéző és pénzügyi gazdálkodó feladatai: 
● az aktív-eszköz működtető csoport munkájának irányítása, összehangolása, ellenőrzése; 
● az osztály pénzügyi gazdálkodó feladatainak ellátása; 
● az általa koordinált eszközökhöz kapcsolódó közvetítés és a szakmai teljesítések igazolása; 
● közfoglalkoztatás támogatásának koordinálása; 
● pályázatokról történő tájékoztatás; 
● munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos feladatok ellátása;  
● kiadmányozási teendők ellátása a kiadmányozási szabályzat szerint; 
● helyettesítés rendje: helyettesítését az aktív eszköz koordinátor látja el.  
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 5.5.4. Az aktív eszköz koordinátor és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó munkatárs feladatai: 

● az általa koordinált eszközökhöz kapcsolódó közvetítés és a szakmai teljesítések igazolása; 
● a rá bízott aktív-eszközökkel (DECFA képzések elősegítése, első munkahely garancia 

program, foglalkoztatást helyettesítő bértámogatás, munkaerőpiaci szolgáltatás) kapcsolatos 
tevékenység koordinálása;  

● humán szolgáltatással kapcsolatos feladatok koordinálása, munka-, pálya-, rehabilitációs- és 
álláskeresési egyéni és csoportos tanácsadás nyújtása az osztályon nyilvántartott 
álláskeresők részére; 

● az érdeklődő munkaadók tájékoztatása a különböző támogatási, illetve pályázati 
lehetőségekről; 

● munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos feladatok ellátása; 
● kiadmányozási teendők ellátása a kiadmányozási szabályzat szerint; 
● helyettesítés rendje: helyettesítését az aktív eszköz koordinátor és a foglalkoztatási 

szakügyintéző látja el.   
 

 5.5.5. A közvetítő és munkáltatói kapcsolattartó munkatárs feladatai: 
● munkáltatói kapcsolattartás; 
● munkaközvetítéshez kapcsolódó feladatok; 
● bejelentett csoportos létszámleépítésekkel kapcsolatos ügyintézés; 
● álláskeresőkkel kapcsolatos ügyintézés; 
● kiadmányozási teendők ellátása a kiadmányozási szabályzat szerint; 
● helyettesítés rendje: helyettesítését az osztály hatósági ügyintézője látja el. 

 

5.6. A Földhivatali Osztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
feladat- és hatásköre 

 

 5.6.1. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző feladatai: 
● érdemben vizsgálja a beadványt, egyezteti az adatokat, hiányosság esetén felhívást ad ki; 
● amennyiben a változás átvezethető, a kérelemben foglaltaknak megfelelően átvezeti a 

számítógépes adatállományon; 
● egyszerűsített határozatot hoz a döntésről (határozati záradékkal ellátott szemle); 
● elutasítás, behajtásos határozat végrehajtása esetén alakszerű határozatot hoz; 
● az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatok ellátása során kiadmányozási 

jogot gyakorol; 

● végzi az árverésen vásárolt, valamint a részarány földtulajdont képező termőföldek ingatlan-

nyilvántartási bejegyzését; 
● az ingatlan-nyilvántartási befizetéseket számlázza, valamint az igazgatási díjak befizetését 

ellenőrzi; 
● vezeti az előadói munkakönyvet, amely az általa intézett valamennyi beadványt tartalmazza; 
● folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületét érintő jogszabályi előírások változását, 

megismeri és alkalmazza a kiadott szakmai szabályzatokat, utasításokat, jogegységi 
állásfoglalásokat; 

● a központi irattár kialakításával kapcsolatos irattári rendezési feladatok ellátása; 
● ellátja az ügyfélszolgálati feladatokat;  
● a kiadmányozási szabályzatban foglaltak szerint kiadmányozási jogot gyakorol; 
● helyettesíti az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző munkakört ellátó ügyintézőt, helyettesítését a 

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző munkakört betöltő ügyintéző végzi. 
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 5.6.2. A földügyi ügyintéző feladatai: 

● a beiktatott beadványokat és földhasználati bejelentéseket az érkezés sorrendjében - 30 

napos ügyintézési határidő betartásával - intézi el;  
● az elintézés folyamata: 

● érdemben vizsgálja, egyezteti az adatokat; 
● pótolható hiányosság esetén kiadja a felhívást; 
● amennyiben a változás átvezethető, a kérelemben foglaltaknak megfelelően átvezeti a 

számítógépes adatállományon; 
● egyszerűsített határozatot hoz a döntésről (határozati záradékkal ellátott szemle); 
● elutasítás, másodfokú határozat végrehajtása esetén alakszerű határozatot hoz; 

● vezeti az előadói munkakönyvet, amely az általa intézett valamennyi beadványt tartalmazza; 
● osztatlan közös tulajdont megszüntető beadványok kezelése, sorsolás előtti és utáni 

munkálatok elvégzése, jegyzőkönyvvezetés; 
● a földhasználati nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatok ellátása során kiadmányozási 

jogot gyakorol; 

● vezeti a földműves nyilvántartást;  
● helyettesíti a földügyi ügyintézőt, helyettesítését a földvédelmi ügyintéző munkakört betöltő 

ügyintéző látja el.  

 

 5.6.3. A földvédelmi és földhasznosítási ügyintéző feladatai: 
● ellátja azon feladatokat, amelyekben a járási hivatal I. fokú hatóságként jár el földvédelmi, 

földhasznosítási ügyekben; 
● termőföldek más célú hasznosítása engedélyezésével kapcsolatos döntés meghozatala 

(belterületbe vonás, illetve termőföld időleges és végleges más célú hasznosítással 
kapcsolatban); 

● hatósági ellenőrzés keretében feltárja és lefolytatja a termőföldek engedély nélküli más célú 
hasznosításával kapcsolatos eljárásokat (az eredeti állapot helyreállítását elrendeli, illetve 
kérelemre a más célú hasznosítás folytatásához való hozzájárulást megadja); 

● megállapítja a földvédelmi eljárásokkal kapcsolatos földvédelmi járulékot, földvédelmi bírságot 
és egyéb eljárási költséget; 

● a termőföld eredeti állapota helyreállításáról szóló jogerős és végrehajtható határozatokban 
foglalt kötelezettség kikényszerítése (végrehajtási bírság megállapítása, újabb teljesítési 
határidővel); 

● a TAKAROS program keretén belül működő földvédelmi statisztikai program vezetése; 
● a földvédelmi járulék visszatérítésével kapcsolatos elsőfokú feladatok ellátása; 
● más hatóságok engedélyezési eljárásában szakhatóságként való részvétel (környezeti 

hatásvizsgálati-, bányászati-, közlekedési- és területrendezési eljárások során); 
● az éves határszemle végrehajtásának ütemezése, megszervezése; 
● a kiadmányozási szabályzatban foglaltak szerint gyakorolja a kiadmányozás jogát; 
● helyettesíti a földvédelmi ügyintézői feladatot ellátó ügyintézőt, helyettesítését a földvédelmi 

ügyintéző munkakört betöltő ügyintéző látja el. 
 

 5.6.4. A térképtáros ügyintéző feladatai: 
● a jogszabályokban, belső utasításokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és más 

szabályzatokban, szakmai utasításokban meghatározott feladatok végrehajtása; 
● biztosítja az ügyfelek és a hatóságok részére a földmérési és térképészeti adatok, térképek 

gyors és pontos szolgáltatását; 
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● gondoskodik a földmérési munkarészek és állami alapadatok forgalomból kivont térképek és 

alapmunkarészek szakszerű tárolásáról és kezeléséről; 
● a jogosultak részére a térképtárban őrzött állami alapmunkarészekből és forgalomból kivont 

térképekből adatszolgáltatás teljesítése; 
● vezeti a jogszabályokban, belső utasításokban és szakmai szabályzatokban előírt, vagy 

meghatározott térképtári nyilvántartásokat; 
● gondoskodik az előzetes, illetve a jogerős változások területjegyzék és függelékben történő 

vezetéséről; 
● átveszi a vizsgálatra és záradékolásra, újrazáradékolásra érkezett, valamint a javításról 

visszaérkezett földmérési munkarészeket, majd gondoskodik azok iktatásáról; 
● kapcsolattartás a vizsgálat és záradékolás során feltárt hibák javítása érdekében a 

vállalkozóval; 
● szükség szerint közreműködik a földmérési és térképészeti szakfelügyeleti feladatok 

elvégzésében és a benyújtott munkák vizsgálatában; 
● szükség szerint gondoskodik a kataszteri térképi adatbázis változásainak folyamatos 

vezetéséről; 
● szükség szerint vizsgálja a kataszteri térképi adatbázis, a talajosztályozási térkép, valamint 

tulajdoni lap adatainak egyezőségét; 
● szükség szerint végrehajtja a kataszteri térképi adatbázis és az ingatlan-nyilvántartás 

szöveges adatbázisának tartalmi egyezőségével kapcsolatos feladatokat; 
● a földhivatal hatáskörébe tartozó állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatok, illetve 

részfeladatok elvégzése; 
● az ingatlan adatait érintő változások, úgymint címváltozással, épületfeltüntetéssel, törléssel, 

rendeltetés változással kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási bejegyzések, törlések elvégzése; 
● a telekalakítási eljárással kapcsolatos hatósági feladatok ellátása során, valamint a hiteles 

térképmásolat kiadása során is kiadmányozási jogot gyakorol; 
● helyettesíti a térképtáros ügyintézőt, a földmérési ügyintéző helyettesítését a munkakört 

betöltő ügyintéző látja el. 
 

 5.6.5. A földmérési ügyintéző feladatai: 
● a jogszabályokban, belső utasításokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és más 

szabályzatokban, szakmai utasításokban meghatározott feladatok végrehajtása; 
● gondoskodik a kataszteri térképi adatbázis változásainak folyamatos vezetéséről; 
● biztosítja a kataszteri térképi adatbázis, a talajosztályozási térkép, valamint tulajdoni lap 

adatainak egyezőségét; 
● a kataszteri térképi adatbázis és az ingatlan-nyilvántartás szöveges adatbázisának tartalmi 

egyezőségével kapcsolatos feladatok végrehajtása; 
● a kataszteri térképi adatbázisban jelentkező hibák rendszeres hibaszűrése és a feltárt hibák 

javítása; 
● szükség szerint biztosítja az ügyfelek és a hatóságok részére a földmérési és térképészeti 

adatok gyors és pontos szolgáltatását; 
● a vizsgálat és záradékolás során feltárt hibák javításával kapcsolatos intézkedések megtétele; 
● a vizsgálati és záradékolási eljárásban résztvevő dolgozó köteles az egyes ügyintézési / 

eljárási cselekményeket és az ehhez kapcsolódó változásokat a TAKAROS program határidő 
figyelő rendszerében, illetve az iktató- és ügykezelő rendszerében folyamatosan, pontosan 
rögzíteni; 

● szükség szerint kapcsolattartás a vizsgálat és záradékolás során feltárt hibák javítása 
érdekében a vállalkozóval; 
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● az állami alapadatok jogszerű használatának ellenőrzése; 
● az állami alapadatokban bekövetkezett hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos hatósági 

feladatok végrehajtása; 
● az ingatlan-nyilvántartás tartalmát nem érintő térképi változásokkal összefüggő bejelentési 

kötelezettség betartásának ellenőrzése; 
● a földhivatal hatáskörébe tartozó földmérési szakfelügyeleti feladatok ellátása; 
● földmérési panaszbeadványok vizsgálata, az azzal kapcsolatos intézkedések meghozatala; 
● felmérési, térképezési, területszámítási hibák felülvizsgálata, az azzal kapcsolatos 

intézkedések meghozatala, hibák kijavítása; 
● a jogszabályban rögzített esetekben a földrészlet határok megjelölésével és megállapításával 

kapcsolatos hatósági feladatok ellátása; 
● a jogerős közigazgatási és fekvéshatárok változásainak vezetése, a változásokról a 

numerikus adatok megküldésével jelentési kötelezettség teljesítése; 
● a földhivatal hatáskörébe tartozó állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatok, illetve 

részfeladatok elvégzése; 
● magán-közületi megrendelésekkel kapcsolatos földmérési munkák végrehajtása; 
● fent felsorolt feladatok végrehajtása során érdemi döntést hoz, és a kiadmányozási jogát 

gyakorolja; 

● rendszeresen beszámol szakmai felettesének a rábízott feladatok állásáról és az elvégzett 
munkákról, továbbá a kiadott feladatok határidőben való elvégzését akadályozó felmerült 
problémákról azonnal tájékoztatást ad; 

● figyelemmel kíséri, megismeri és betartja a földhivatalokkal kapcsolatos jogszabályokat, a 
vonatkozó szakmai szabályzatokat és utasításokat; 

● helyettesíti a földmérési ügyintézőt, helyettesítését a földmérési ügyintéző munkakört betöltő 
ügyintéző látja el. 
 

 5.6.6. A telekalakítási ügyintéző feladatai: 
● a jogszabályokban, belső utasításokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és más 

szabályzatokban, szakmai utasításokban meghatározott feladatok végrehajtása; 
● telekalakítás iránti beadványok átvétele, a személyesen megjelenő ügyfelek teljes körű, 

színvonalas tájékoztatása; 
● intézkedik a telekalakítási engedélyezési eljárásban benyújtott földmérési munkarészek 

záradékolásáról, vagy újrazáradékolásáról; 

● jogszabályban meghatározott szakhatóságok megkeresése az engedélyezési eljárás során; 
● szükség szerint a döntéshozatalt megelőző helyszíni szemle lefolytatása, a helyszínen 

tapasztalt és a műszaki munkarészekben rögzített esetleges ellentmondások feltárása és 
annak alapján a megfelelő intézkedés megtétele; 

● a telekalakítások hatósági engedélyezése a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett, 
ennek megfelelő szakszerű döntéshozatal, ügyintézési határidők megtartása; 

● egyesített telekalakítási engedélyezési eljárás esetén a jogerősített engedéllyel és kapcsolódó 
iratokkal együtt gondoskodik az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításáról; 

● a telekalakítási eljárásokhoz kapcsolódó statisztikák naprakész vezetése; 
● rendszeresen beszámol az osztályvezetőnek a rábízott feladatok állásáról és az elvégzett 

munkákról, továbbá a kiadott feladatok határidőben való elvégzését akadályozó felmerült 
problémákról azonnal tájékoztatást ad; 

● figyelemmel kíséri, megismeri és betartja a földhivatalokkal kapcsolatos – különösen a 
telekalakítási engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó – jogszabályokat, a vonatkozó szakmai 
szabályzatokat és utasításokat; 
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● helyettesíti a telekalakítási feladatot ellátó ügyintézőt, helyettesítését a földmérési ügyintézői 

munkakört betöltő ügyintéző látja el. 
 

 5.6.7. A Földhivatali Osztály állami ügykezelőjének feladatai: 
● a beadványokat, azok szignálása után érkezési sorrendben beiktatja a számítógépen vezetett 

iktatókönyvbe. Ennek során kitölti az iktatókönyv alábbi adatait: Iktatószám, érkezési dátum, 
tárgykör, ügyintéző; 

● az érintett ingatlan tulajdoni lapján az iktatószámot elintézetlen széljegyként feltünteti. A 
dátumbélyegzővel ellátott beadványon elhelyezi az iktatóbélyegző lenyomatát, annak rovatait 
kitölti az iratokon, - amennyiben széljegyezni kell – rögzíti a széljegyzés tényét; 

● vezeti az iratnyilvántartást; 
● a beadvány érdemi elintézését követően elvégzi az irattározást, határidőzést; 
● felel az irattár rendjéért; 
● végzi az ügykezeléssel kapcsolatos valamennyi feladatot; 
● az iktatott iratokat növekvő szám szerinti sorrendbe rendezve átadja az állami ügykezelőnek, 

soron kívüli ügyek esetében azonnal, általános ügyek esetében a kialakított munkarend 
szerinti időben; 

● a beadványok érdemi elintézését követően gondoskodik az ügyiratok okirattárra történő 
kivezetéséről, ennek tényét a munkanaplóban az ügyirat száma mellett aláírásával jelzi; 

● helyettesítését az ingatlan-nyilvántartási munkakört betöltő ügyintéző látja el. 
 

5.7. A Népegészségügyi Osztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
feladat- és hatásköre 

 

 5.7.1. A járási tisztifőorvos feladatai: 
● a Mezőkövesden és Tiszaújvárosban dolgozók munkájának figyelemmel kísérése, szakmai 

segítése, a munka megszervezése;  
● járási tisztifőorvosként az intézet egyszemélyi felelős vezetője. A hatályos jogszabályoknak, 

belső szabályzatoknak, utasításoknak, valamint munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően 
vezeti a Népegészségügyi Osztályt; 

● a járási hivatalvezetőt segíti a munkáltatói jogok gyakorlásában az osztály alkalmazottai felett; 

● eljár a jogszabályok által a Népegészségügyi Osztály hatáskörébe tartozó ügyekben; 
● eljár az osztály ügyrendjében, valamint a megyei tisztifőorvos által feladatkörébe utalt 

ügyekben;  
● a Népegészségügyi Osztály vagyonát óvja, eszközeinek hatékony használatát biztosítja;  
● ügyel a szolgálati út betartására, szakmailag, erkölcsileg és etikailag példát mutat, vezetőkkel, 

munkatársakkal és az ügyfelekkel megfelelő kapcsolatot alakít ki; 
● helyettesítését a járási tisztiorvos látja el. 

 

 5.7.3. A járási vezető védőnő feladatai: 
● a védőnői tevékenység szakfelügyeletének ellátása az egészségügyi szolgáltatók szakmai 

felügyeletéről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően; 
● a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása, a 

szükséges intézkedés kezdeményezése, megtétele; 
● közreműködik illetékességi körében az egységes, esélyegyenlő védőnői ellátás 

megvalósításában, minőségi fejlesztésében; 
● szakmai irányítást adni, koordinálni az illetékességi és kompetencia körében: 



296  
● a védőnők által ellátandó rendkívüli feladatok szervezéséhez, megvalósításához, 

felügyeletéhez, értékeléséhez; 
● a területi és iskolavédőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásához; 

● szakvéleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében; 
● helyettesítés: távolléte esetén a miskolci járási vezető védőnő helyettesíti. 
 

 5.7.4. A közegészségügyi és járványügyi felügyelő feladatai: 
● a Népegészségügyi Osztály járványügyi feladatainak ellátása az 1991. évi XI. törvény, 

valamint a járási fővárosi kerületi  hivatal épegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az 
egészségügyi álla igazgatási szerv kijelöléséről szóló 8 / . XII. .  Kor . re deletbe  foglaltak alapján; 

● helyettesítés: helyettesítését távollétében a hasonló munkakört betöltő ügyintéző látja el.  
 

 5.7.5. A vezető ápolónő feladatai: 
● a Népegészségügyi Osztály illetékességi területén az ápolási szakfelügyeleti tevékenységet 

végzi. Az egységes szakmai irányelveket közvetíti, közreműködik azok szakmai, gyakorlati 
érvényesítésében. Az egészségügyi szolgáltatók és a szociális intézmények külön 
jogszabályban meghatározott ápolási tevékenységének szakfelügyeletét végzi. Nyilvántartja 
az egészségügyi szolgáltatókat, közreműködik a működési engedélyezési eljárásban; 

● helyettesítés: helyettesítését a közegészségügyi felügyelő látja el, helyettesíti a 
közegészségügyi felügyelőt. 

 

 5.7.6. Az egészségfejlesztő munkatárs feladatai: 
● ellátja az egészségvédelemmel, egészségfejlesztéssel összefüggő, jogszabályokban 

meghatározott feladatokat, előmozdítja a hívatás gyakorlására vonatkozó szakmai, etikai és 
jogi szabályok érvényesülését és azok betartatását; 

● helyettesítés: távolléte esetén helyettesítését a vezető ápolónő látja el, távolléte esetén 
helyettesíti a vezető ápolónőt. 

 

 5.7.7. A gépkocsivezető feladatai: 
● gépkocsivezetés, a járási hivatal gépjárműveinek üzembetartásával kapcsolatos fizikai 

feladatok ellátása, emellett az Osztálynál és a Járási Hivatalnál adódó egyszerűbb, az ellátást, 
működtetést érintő feladatok támogatása. 

 

6. A Mezőkövesdi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
helyettesítési rendje 

 

A Járási Hivatalban a hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, az osztályvezető (a továbbiakban: 
vezetők) és ügyintéző beosztású dolgozók helyettesítését biztosítani kell. A járási hivatalvezető 
távolléte, vagy akadályoztatása esetén általános helyettesítését a járási hivatalvezető-helyettes látja 
el.  

 

A járási hivatalvezető-helyettest - mint a munkaköri leírásában meghatározott osztály vezetőjét - 

távolléte, vagy akadályoztatása esetén a hatósági osztályvezető helyettesíti.  
 

A hatósági osztályvezetőt távolléte, vagy akadályoztatási esetén a hivatalvezető-helyettes helyettesíti. 
A járási hivatal osztályvezetőjét egyebekben a munkaköri leírásban erre kijelölt állami tisztviselő 
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helyettesíti. Ennek során helyettesítéssel az osztályon belül a legnagyobb áttekintéssel rendelkező, a 
legjelentősebb munka-területet ellátó munkatársat kell megbízni.  
 

A helyettesítés megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a helyettesítéssel megbízott munkatárs 
rendelkezzen a feladatok ellátásához szükséges átfogó tájékozottsággal. A helyettesítő munkatárs a 
helyettesített valamennyi jogkörével felruházható, de meghatározott esetekben jogköre korlátozható. 
Ebben az esetben az át nem ruházott jogokat a helyettesített munkatárs közvetlen felettese 
gyakorolja.  

 

A helyettesítés rendjét munkaköri szintű megjelöléssel jelen Ügyrend, az egyes munkatársak 
tekintetében pedig a dolgozó munkaköri leírása tartalmazza. A munkaköri leírásban név szerint meg 
kell jelölni a helyettesítő és – amennyiben van – az érintett dolgozó által helyettesített munkatársat is.  
 

A helyettesítés alkalmával a helyettesítést ellátó személy felelős mindazoknak az átruházott jogoknak 
a gyakorlásáért és kötelezettségeknek a teljesítésért, amelyekre/amelyekért a helyettesített személy 
jogosult, vagy kötelezett.  
 

A helyettesítés időtartama alatt a helyettesítést ellátó személy felelős az általa helyettesítőként 
megtett intézkedésekért, valamint a szükséges intézkedések elmulasztásáért. A helyettesítést ellátó 
személy a helyettesítés időtartama alatti tevékenységéről a helyettesítés befejezését követő 
munkanapon a helyettesített személyt írásban vagy szóban tájékoztatni köteles. 
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II.21. melléklet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatal Ügyrendje 
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1. A Miskolci Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye:   3530 Miskolc, Petőfi út 23. 
A Járási Hivatal telephelyei:   3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. 
     3525 Miskolc, Vologda u. 1. 

     3526 Miskolc, Zombori u. 2. 

     3525 Miskolc, Vologda u. 4. 

3527 Miskolc, Kandó K. tér 1-3. 

     3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.  

     3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.  
     3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. 

     3525 Miskolc, Dóczy J. u. 6.  
             3530 Miskolc, Mindszent tér 1.  
     3525 Miskolc, Palóczy u. 5.  
     3530 Miskolc, Mindszent tér 3.  
     3529 Miskolc, Bottyán János u. 1.  
   3526 Miskolc, Blaskovics u. 24. 

   3561 Felsőzsolca, Szent I. u. 25. 
   3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29  

   3950 Sárospatak, Kossuth út 44. 
   3530 Miskolc, Mindszent tér 4.  
   3508 Miskolc, Futó u. 1.  
   3527 Miskolc, József A. út 20  
   3526 Miskolc, Szeles út 62. 
   3300 Eger, Külsősor út 4.   
   3525 Miskolc, Hősök tere 3. 
   3600 Ózd, Gyár utca 6. 
   3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 29. 
 

 

A Járási Hivatal kirendeltségei:  

     3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2. 
     3571 Alsózsolca, Kossuth u. 138. 
     3575 Bőcs, Hősök tere 1. 
     3715 Gesztely, Szabadság tér 2. 
     3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. 
     3562 Onga, Rózsa u. 18. 
     3433 Nyékládháza, Kossuth L. u. 65. 
           

      

2. A Miskolci Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A járási hivatal élén a járási hivatalvezető áll. A járási hivatalon belül főosztály és osztály jogállású 
szervezeti egységek működnek. 
 

A járási hivatal vezetője látja el a hivatal vezetését.  
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Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a járási 
hivatal létszámadatai a következők: 
 

Miskolci Járási Hivatal 912 

Járási hivatalvezető 1 

Járási hivatalvezető-helyettes 1 

Járási hivatalvezetői titkárság 7 

Kormányablak Főosztály 81 

Hatósági Főosztály 201 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

219 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztály 

101 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály 

53 

Agrárügyi Főosztály 113 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 

52 

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály 

82 

 

3. A Miskolci Járási Hivatal működése 

 

A járási hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és az ahhoz 
kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen 
Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése alapján hivatalból indult eljárás esetén a járási hivatal 
székhelyén, a 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. szám alatt működő kormányablak az illetékes. 
 

A hivatalvezető - távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes - az állandó és 
az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség szerint értekezletet tart. Az 
értekezleten részt vesznek a járási hivatal főosztályainak vezetői, osztályvezető, indokolt esetben állami 
tisztviselői, állami ügykezelői. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint 
a főosztályvezető/osztályvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és 
valamennyi állami tisztviselő, állami ügykezelő. 
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14. 00 óráig tart. 
 

A Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. Osztály és Kormányablak 2. Osztály munkaideje hétfőn 
7.00 – 17.30 óráig, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 7.30 – 18.30 óráig tart, két műszakos 
munkarendben. 

 

A Felsőzsolcai és Emődi Kormányablakok munkaideje: hétfőn 7.00 – 17.30 óráig, kedden, szerdán, 
csütörtökön és pénteken 7:30 –18.30 óráig tart, két műszakos munkarendben.  
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A Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának munkaideje hétfő, kedd és csütörtökön 
7.30 – 16.00 óráig, szerdán 7.30 – 17.30 óráig, pénteken 7.30 – 12.00 óráig tart. A Hatósági Főosztály 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály felsőzsolcai és emődi kirendeltségének munkaideje hétfő, kedd és 
csütörtökön 7.30 – 16.00 óráig, szerdán 7.30 – 17.00 óráig, pénteken 7.30 – 12.30 óráig tart. 
 

A Népegészségügyi Osztálya vonatkozásában a munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30 – 16.00 óráig, 
pénteken 7.30 – 13.30 óráig tart. 
 

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály vonatkozásában a munkaidő hétfőtől 
csütörtökig 7.30 – 16.00 óráig, pénteken 7.30 – 13.30 óráig tart. 
 

A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási Osztályának munkaideje 
hétfő, kedd és csütörtökön 7.30 - 16.00 óráig, szerdán 7.30 – 17.00 óráig és pénteken 7.30 – 12.30 óráig 
tart.  

 

Az Agrárügyi Főosztály (az Erdészeti Osztály kivételével) vonatkozásában a munkaidő hétfőtől 
csütörtökig 7.30 – 16.00 óráig, pénteken 7.30 – 13.30 óráig tart. A terepi munkavégzés alkalmával 
lehetséges a megjelölt időpont előtti munkakezdés úgy, hogy a munkakezdés időpontja a Házirendben 
meghatározott, munkahelyen megengedett tartózkodás időpontjával összhangban legyen. A vadászati 
és halászati szakügyintézői munkakört betöltők munkanapokon végzett hatósági ellenőrzései az 
ellenőrzött vadászati / halgazdálkodási tevékenység időszakához (pl. napkeltéhez / napnyugtához) 
igazodhatnak.  A munkaidő ezeken a napokon is 8 óra 30 perc (hétfő-csütörtök), illetve 6 óra (péntek) 
időtartamú. 
 

A Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztálya, valamint Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Osztálya vonatkozásában a munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30 – 16.00 óráig, pénteken  
7.30 – 13.30 óráig tart. 
 

3.1. Ügyfélfogadási rend a Kormányablak Főosztály vonatkozásában: 
 

Kormányablak Osztály 1. (Miskolc, Csizmadia köz 1.): 
hétfő: 7.00 - 17.00 
kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 -  18.00 
 

Kormányablak Osztály 2. Emődi Kormányablak (Emőd, Hunyadi u. 27-29.):  

hétfő: 7.00 -17.00 

kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 -  18.00  
 

Kormányablak Osztály 2. Felsőzsolcai Kormányablak (Felsőzsolca, Szent István u. 25.): 
hétfő: 7.00 – 17.00 
kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 -  18.00 
 

Kormányablak Osztály 2. (Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., Vologda u. 4. . és Kandó K. tér 1-3.):  
hétfő: 7:00 - 17.00 
kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 -  18.00. 
 

3.2. Ügyfélfogadási rend a Hatósági Főosztály vonatkozásában: 
 

A Hatósági Osztály 1. és 2. a Miskolc, Petőfi u. 23. szám alatt hétfőtől csütörtökig 8.00–12.00 és 13.00-

16.00 óra között, pénteken 8.00 – 12.00 óra között fogadja az ügyfeleket. 
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A Miskolci Járási Hivatal Hatósági Osztály 3.-hoz tartozó kirendeltségeinek ügyfélfogadási rendje: 
Alsózsolca: hétfő és szerda 8.00 – 12.00 

Bőcs: hétfő és szerda 8.00 – 12.00 

Felsőzsolca: hétfő és szerda 8.00 – 12.00 

Gesztely: hétfő és szerda 8.00 – 12.00 

Hernádnémeti: hétfő és szerda 8.00 – 12.00 

Nyékládháza: hétfő és szerda 8.00 – 12.00 

Onga: hétfő és szerda 8.00 – 12.00 

Sajóbábony: hétfő és szerda 8.00 – 12.00 

 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály:  
Miskolc, Dóczy J. u. 6. 
hétfő:     13.00 – 16.00 

szerda 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 

péntek:  8.00 – 12.00 

 

Felsőzsolca, Szent István u. 20. 
hétfő:     7.30 – 12.00 

szerda:  7.30 – 12.00 és 13.00 – 17.00 

péntek:  7.30 – 12.30 

 

Emőd, Hunyadi u. 27-29. 

hétfő:    7.30 – 12.00 

szerda: 7.30 –12.00 és 13.00 – 17.00 

péntek. 7.30 – 12.30 

 

Áldozatsegítő, Családi Csődvédelmi, Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
 

3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. 
Hétfő: 9.00-13.00 

Kedd: 13.00-16.00 

Szerda: 13.00-17.30 

Csütörtök: 8.30-13.00 

 

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ügyfélfogadási rendje  
(3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.): 
Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

Szerda: 9:00-12:00 és 13:00 – 15:30  

Péntek: 9:00-12:00 

 

Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje 

Ügyfélfogadás helye: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 

Hétfő: 8:00-15:00 

Szerda: 8:00-15:00 

 

3.3. Ügyfélfogadási rend a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
vonatkozásában: 

 

Családtámogatási Osztály  
Ügyfélfogadás helye: Miskolc, Palóczy u. 5.  
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Hétfő:  8.00 – 14.30 

Kedd:  8.00 – 14.30 

Szerda:  8.00 – 16.00 

Csütörtök: 8.00 – 12.00 

Péntek:  8.00 – 12.00 

 

Egészségbiztosítási Osztály  
Ügyfélfogadás helye: Miskolc, Mindszent tér 3.  
Ügyfélfogadás helye: Ózd, Gyár u. 6. 
Ügyfélfogadás helye: Sátoraljaújhely, Kossuth u. 29. 

Hétfő:   8.00 – 15.00 

Kedd:            - 

Szerda:  8.00 – 17.00 

Csütörtök:  8.00 – 15.00 

Péntek:  8.00 – 12.00 

 

Nyugdíjbiztosítási Osztály  
Ügyfélfogadás helye: Miskolc, Csizmadia köz 1.  
Hétfő:    8.00 – 15.00 

Kedd:    8.00 – 12.00 

Szerda:   8.00 – 18.00 

Csütörtök:   8.00 – 12.00 

Péntek:   8.00 – 12.00 

 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

Ügyfélfogadás helye: Miskolc, Bottyán János u. 1.  
Hétfő:    8.00– 14.00 

Kedd:    8.00 – 14.00 

Szerda:   8.00– 17.00 

Csütörtök:   8.00 – 12.00 

Péntek:   8.00– 12.00 

 

3.4. Ügyfélfogadási rend a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 
vonatkozásában: 
 

Foglalkoztatási Osztály: 
hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00 

kedd: 8.00 – 12.00 

szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 

csütörtök: 8.00 – 12.00 

péntek: 8.00 – 11.00 

 

A Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály a munkaidőnek megfelelően fogadja az ügyfeleket. 
 

3.5. Ügyfélfogadási rend az Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
vonatkozásában: 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: 
élelmiszerlánc biztonság, állategészségügy, állatvédelem, szakhatósági ügyek: 
hétfő: 13:00 – 16:00 
szerda: 8:30 – 12:00 
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ENÁR ügyintézés: 
hétfő – péntek:  9:00 – 12:00 
 

Növény és Talajvédelmi Osztály: 
hétfő – csütörtök: 8:00 – 12:00 
 

3.6. Ügyfélfogadási rend az Agrárügyi Főosztály vonatkozásában: 
 

Erdészeti Osztály, 

Földművelésügyi Osztály: 
hétfő: 8-12 óra és 13-16 óra 

szerda: 8-12 óra 

péntek: 8-12 óra  
 

Ingatlan-nyilvántartási Osztály, 
Fölmérési és Földügyi Osztály: 
hétfő – csütörtök: 8.00 - 11.30 és 13.00 - 15.00 
péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

3.7. Ügyfélfogadási rend a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály vonatkozásában: 
 

hétfő: 8:30 – 12:00  

szerda:  8:30 – 12:00  és 13:00 – 16:00  

péntek: 8:30 – 12:00  

 

3.8. Ügyfélfogadási rend a Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály vonatkozásában: 
 

Fogyasztóvédelmi Osztály: 
Ügyfélfogadási hely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 
Az osztály a munkaidőnek megfelelően fogadja az ügyfeleket. 
A Fogyasztóvédelmi Osztályon működő Hatósági Tanácsadó Iroda, Rezsipont ügyfélfogadási rendje 
hétfő, szerda: 8.00-16.00, pénteken: 8.00- 13:00. 

 

Közlekedési Osztály: 
Ügyfélfogadási hely: 3508 Miskolc, Futó utca 1. 
a) Személy és áruszállítói engedélyek, igazolványok, digitális tachográf kártya, jármű adat igazolás: 
Hétfő, szerda: 8.00-15.30 óráig 

Péntek: 8.00-13.00 óráig 

b) Jármű műszaki vizsga ügyek: 
Hétfőtől csütörtökig: 7.30-16.00 óráig 

Péntek: 7.30-13.30 óráig 

 

Útügyi Osztály: 
a) Útügyi Osztály 

Hétfőtől csütörtökig: 08:00 – 16:00 

Péntek: 08:00 – 13:00  

b) Képzőszervek, iskolavezetők, szakoktatók vizsgaügyintézésével kapcsolatos ügyfélfogadás: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 08:00 - 12:30 

Szerda: 08:00 – 16:00 

c) Járművezető vizsgáztatással és utánképzéssel kapcsolatos pénzkezelő hely nyitva tartása: 
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Hétfőtől csütörtökig: 08:00  – 15:30 

Péntek: 08:00 – 13:00  

 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály: 
a) Az osztály nem működtet ügyfélszolgálatot. Az ügyfelekkel történő személyes kapcsolattartásra 
ügyfélfogadási idő szolgál. 
Ügyfélfogadási hely: 
Székhelye: 3526 Miskolc, Szeles út 62. 
Kihelyezett iroda: 3300 Eger, Külsősor út 4. 
b) Az ügyfélfogadási ideje: 
Miskolcon: hétfő 8.00 – 12.00 

Egerben: hétfő 8.00 – 10.00 

A hét többi munkanapján előzetes egyeztetés alapján történik az ügyfélfogadás. 
c) Előzetes bejelentés nélkül behozható mérőeszközök hitelesítése: minden pénteken 8.00 – 12.00 

d) Az osztályhoz kérelmeket, megrendeléseket valamint egyéb ügyindító megkereséseket a 
kormányablakoknál is be lehet nyújtani. 
 

A munkaközi szünet – az integrált ügyfélszolgálat kivételével – 12:00-13:00 óra között (ebédidő) vehető 
igénybe, 30 perc időtartamban azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát meghaladja. 
 

A Kormányablak Főosztály integrált ügyfélszolgálatain munkát végzők a napi munkaközi szünet 
megszervezését a folyamatos ügyintézés biztosításával szervezik meg. 
 

A Járási Hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői, munkavállalói kötelesek a ledolgozott napi 
munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az onnan való eltávozáskor a jelenléti ívben nyilvántartani. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével lehet. A munkahelyéről önhibáján 
kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles hivatali felettesét 
értesíteni. 
 

A szabadság igénybevételének engedélyezésére – az osztály állami tisztviselői tekintetében – az 

osztályvezető jogosult. A szabadságot a hatályos jogszabálynak megfelelően a hivatal 
működőképességének figyelembevételével az éves szabadságolási tervben foglaltakra tekintettel kell 

kiadni. A szabadságok kiadására vonatkozóan a hivatalvezető egyéb munkáltatói érdekszempontokat is 
meghatározhat. 
 

A hivatalvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető jelöli ki. 
 

4. A Miskolci Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak Főosztály feladat- és hatásköre 

 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
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● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez 
kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, 
továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához 
telepített feladatokat; 

● szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációs 
és tájékoztatási feladatokat. 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott 

ügyfélszolgálati feladatokat: 
1. A kormányablak a Rendelet 1. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos 

hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Ezekben az ügyekben 
azonnali ügyintézésre van lehetőség. 

2. A Rendelet 2. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az 
ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül 
(saját hatáskörben történő ügyindítás). 

3. A kormányablakban előterjeszthetőek mindazon beadványok, amelyeket törvény vagy 
kormányrendelet nem tilt és amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a 
benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel 
rendelkező illetékes hatósághoz továbbít. A kormányablak ezen ügyekben az Ákr. 37. §-a 

szerint jár el. 
4. A kormányablak a Rendelet. 1-2. melléklet szerinti ügyekben az előbbieken kívül az ügyfél 

kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos 
ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek 
a beadvány kitöltésében. 

5. A kormányablak hatósági szolgáltatásként - ahol ennek technikai feltételei adottak – a 

Rendelet 5. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 
6. A kormányablak hivatalból jár el a Rendelet 6. mellékletében meghatározott ügytípusok és 

intézkedések kapcsán. 
 

4.2. A Hatósági Főosztály feladat- és hatásköre 

 

4.2.1. A Hatósági Osztály 1., 2. és 3. feladat- és hatásköre 

 

4.2.1.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 
● ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos 

közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● a járási hivatal hatáskörébe tartozó, közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos 

közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása. 
● A Hatósági Osztályok által ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység  

a Miskolci Járási Hivatal székhelyén, járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken, továbbá 
a Miskolci Járási Hivatal Miskolc, Zombori utca 2. számútelephelyén. 
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4.2.1.2. Szabálysértési hatósági feladatai:  
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján, a járási hivatal, mint általános hatáskörű szabálysértési hatóság 
a hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes határidőben megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 

4.2.1.3. Oktatási feladatai: 
Minden olyan feladat ellátása, melyet: 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
● az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet, 
● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  
● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb vonatkozó 
jogszabályok a köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így különösen: 
Általános illetékességi körben:  

● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok (intézményre településre kiterjedő 
veszélyhelyzet esetében); 

● gondoskodik a tanköteles nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl, az 
állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányába tartózkodási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést, 
továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe történő 
beíratást; 

● mint a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy a 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást 
megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának; 

● ellátja az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatokat.  
Megyei illetékességi körben:  

● a nem állami fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásba vétele; 
● a nem állami fenntartású köznevelési intézmények működésének engedélyezése; 
● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok (megyére kiterjedő veszélyhelyzet 

esetében); 
● elkészíti és vezeti az egyházi, magán köznevelési intézmények és a nemzetiségi 

önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények jegyzékét; 
● a az egyházi, magán köznevelési intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok fenntartói 

tevékenységének törvényességi ellenőrzése; 
● köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése, 
● kezeli a KIR adatokat; 

● meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, ill. a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmény működési körzetét; 

● fegyelmi büntetés eredményeként kizárt tanulók részére intézmény kijelölése; 
● a nem állami fenntartású intézmények esetében a gyermek és tanulóbalesetek összegyűjtése, 

majd továbbítása az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére. 
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● az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények fenntartói esetében a 

köznevelési szerződés megkötéséhez véleményadás; 
● A 6 éves kort megelőző iskolakezdéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása; 
● A nem állami fenntartású intézmények részére kiadott igazolással kapcsolatos eljárás 

lefolytatása; 
● Az ideiglenes pedagógus igazolvánnyal kapcsolatos eljárás lefolytatása; 
● A működési támogatásra jogosult egyházi, vagy magán köznevelési intézmény fenntartójával 

közösen az intézmény által kötelezően felveendő tanulói létszám meghatározása, amennyiben 
szükséges, a működési támogatás folyósítás felfüggesztésének kezdeményezése az oktatásért 
felelős miniszternél. 

 

4.2.1.4. Egyéb államigazgatási hatósági feladatai: 
● elsőfokú hadigondozási hatósági jogkörében eljárva elbírálja a hadigondozási jogosultságok 

megállapítása iránt előterjesztett kérelmeket, 
● nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti illetve védett 

természeti területnek nem minősülő egyéb területen; 
● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok szolgáltatása 

a VIZIR részére; 
● Üzletszerű ingatlankezelői és üzletszerű társasházkezelői tevékenység tekintetében hatósági 

jogkör gyakorlása; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● a közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén 

az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése; 
● a súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési 

kedvezményei körében a gépjármű szerzési és átalakítási támogatással kapcsolatos hatósági 
feladatok ellátása a megye területére kiterjedő illetékességgel. 
 

4.2.1.5. A cirkuszi menazséria szolgáltatás felügyeletére vonatkozó hatósági feladatkörében lefolytatja 
az állandó cirkuszi menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárást, helyszíni szemlét 
tart, megkéri a hatáskörrel rendelkező szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásait, elvégzi a fenntartó 
által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatokat: 

● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozathozatalhoz 
kötődő tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 

● jogszabályi feltételek nem teljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának megtiltása; 

● nyilvántartást vezet a járási hivatal által kiadott engedélyekről; 
● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása; 
● a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a szolgáltatás felügyelete. 

 

4.2.1.6. A Járási Hivatal működését támogató funkcionális feladatai keretében ellátja a Járási Hivatal 
szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó (pénzügyi, informatikai, humánpolitikai, szervezési, iktatási, 
adminisztratív) funkcionális feladatokat. 
 

4.2.2. A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
(a továbbiakban: Gyvt.) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Gyer.), a 2013. évi V. törvényben (Ptk) és a 
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gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről 
és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. A Járási 
Hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános elsőfokú 
hatóságként jár el. A megyeszékhelyen eljáró gyámhivatal kijelölt hatóságként jár el a 4.2.2.5. pont 

szerinti ügyekben. 
 

4.2.2.1. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében:  
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, vagy 

más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, 

fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg – a 

feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és 
helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel.   

● megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését.  
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, 
● a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan 

● dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet 
fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő elhelyezéshez való 
hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról, 

● véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, 
és 

● a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának vagy a javítóintézet igazgatójának az együttes 
elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek kiadásáról, és 
megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket, 

● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő kapcsolatának 

alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt 
esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét, 

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy hallgatói 

jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg megállapítja 
a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 

● dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
● dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt 

eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, 
● kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósításának szüneteltetését és a 

szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését, 
● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében. 
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● a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi 

területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény 
készítésére. 

 

4.2.2.2. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:  
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

.  

4.2.2.3. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  
● teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

● megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
● hozzájárul:  

- a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 

            részvételéhez 

- a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

             megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy      
             apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes  
             képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja  
             meg, 

-  cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, 
az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

● eseti gyámot rendelt a gyermek részére ha: 
             - az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,   
             - az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást 
              azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn, 

● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

              megdöntése iránt, 
● megállapítja az ismeretlen szülőtől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
● megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt a jogszabály megkerülése céljából tették. 

 

4.2.2.4. A Járási Hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás, 

● A titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

4.2.2.5. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban:  
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához, 
● a megyeszékhelyen működő gyámhivatal (továbbiakban örökbefogadási ügyben kijelölt 

gyámhivatal) az örökbefogadással kapcsolatban: 
● dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról, 
● felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul 

gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, 
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● dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, az utánkövetésről, és intézkedik a titkolt 

terhességből született gyermek iratainak az örökbefogadó szülő részére történő kiadásáról, 
● dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, 
● pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt, 
● kérelemre felvilágosítást a Ptk.4:135. § (1) bekezdése és 4:136. §-a szerinti adatokról. 

 

4.2.2.6. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadatása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondokság alá helyezésesre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, illetve a számadás helyességének 
megállapítása iránt.  

 

4.2.2.7. A Járási Hivatal feljelentést tesz:  
● a gyermek veszélyeztetése, 
● tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

● a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt. 
● Kéri jogszabályban meghatározott esetben a bíróságtól az eltűnt személy holtnak nyilvánítását. 

 

4.2.2.8. A Járási Hivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, és a gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban:  

● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét 
rendeli el, 

● intézkedik kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtásáról, 
● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallás 

szabadság körébe tartozó kérés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, 
valamint a sülői felügyeleti joggal kapcsolatosa ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői 
eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el,. 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● dönt a gyerek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
● jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá a 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 egyezmény és a tartási 
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ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat 
alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére, 

● közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, és 

● eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által nem nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

 

4.2.2.9. A Járási Hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 
döntéshozatallal kapcsolatban:  

● a gyermek részére családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli, 

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket 
● felügyeli a családbafogadó gyám, valamin felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám és 

helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, 

eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja 
a munkadíjukat, 

● felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az 

előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és 

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

● Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A.§-a szerinti hozzájárulás megadása a 
18. életévet betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott 
személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.  

 

4.2.2.10. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban:  
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált 
értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb 
tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt 
alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával 

kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

4.2.2.11. A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. 
A gyámhivatal rendeli ki az idegenrendészeti hatóság megkeresésére az eseti gondnokot vagy az eseti 
gyámot a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény 87/D. § (7) bekezdésében meghatározott esetben. 
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4.2.2.12. A Járási Hivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként. 
 

4.2.2.13. A járási hivatal Igazságügyi feladat- és hatásköre 
 
4.2.2.13.1. Koordinációs feladatai tekintetében: 

a) Illetékességi területén együttműködést alakít ki a jogi segítőkkel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Ügyvédi Kamarával, a területi közjegyzői kamarával, az önkormányzatokkal, a társadalmi és 
egyéb szervezetekkel, bíróságokkal.  

b) A visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt benyújtott méltányossági 
kérelmeket felterjeszti az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 
hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (tov.: Rendelet) 10.§ (2) bekezdése 
alapján a Kormányhivatalhoz.  

c) Együttműködik és kapcsolatot tart a rendőrség áldozatvédelmi hálózatával, a nyomozó 
hatósággal, az ügyészséggel, a bírósággal, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, a 
konzuli szolgálattal, a helyi és kisebbségi önkormányzatokkal, az egészségügyi intézményekkel, 
az ifjúságvédelmi szervezetekkel, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézményekkel, a családsegítő szolgálatokkal, az alap- és szakellátást nyújtó 
szociális szolgáltatókkal és intézményekkel, a közoktatási intézményekkel, a polgárőrséggel, a 
civil szervezetekkel és az egyházakkal.  

d) Gondoskodik arról, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervek, intézmények, hatóságok az 
áldozatokat megillető jogokat megismerjék és érvényesítsék.  

e) Továbbítja a kárenyhítési kérelmet a döntésre jogosult hatósághoz, útmutatást ad a kiegészítő 
adatok iránti megkeresés teljesítéséhez, beszerzi a kiegészítő adatokat.  

f) Gondoskodik az áldozatsegítő tevékenységről szóló tájékoztatók elkészítéséről, 
hozzáférhetőségéről, a formanyomtatványok hozzáférhetőségéről.  

g) Részt vesz a szakterületet érintő feladatok megvalósítása érdekében hazai pályázatok 
előkészítésében és megvalósításában.  

h) Különös figyelmet fordít a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. 
törvényben (a továbbiakban: Are tv.) és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletekben 
meghatározott adósságrendezési eljárások céljainak elősegítésére. 

4.2.2.13.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében  

4.2.2.13.2.1. Jogi segítségnyújtási feladatkörben  
a) Elvégzi a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, nyilvántartó 

és egyéb hatósági feladatokat.  
b) A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a jogi segítő és a pártfogó ügyvéd 

igénybevételének lehetőségét, határozattal dönt a támogatás engedélyezéséről és annak 
mértékéről, a kérelem elutasításáról, szükség esetén a már megállapított támogatás 
módosításáról, felülvizsgálatáról, visszavonásáról, a fizetési feltételek módosítása iránt 
benyújtott kérelmekről.  

c) Ellenőrzi a jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat alaki-
formai szempontból, valamint abból a szempontból, hogy a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. 
(III. 30.) IM rendeletben és a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és 
költségekről szóló  32/2017. (XII. 27.) IM rendeletben foglaltak figyelembevételével megfelelnek-

e a számlával együtt megküldött támogatást engedélyező jogerős határozatban, illetve a 
teljesítési igazolásban, vagy jogerős díjmegállapító határozatban foglaltaknak, a jogi 
szolgáltatást a jogi segítő, illetve a pártfogó ügyvéd a határozatban előírt igénybevételi határidőn 
belül kezdte-e meg, a jogi segítő igényérvényesítésére a törvényben meghatározott peren kívüli 
szolgáltatásnál 6 hónapon belül, peres jogi segítségnyújtásnál pedig 30 napon belül került-e sor, 

illetve a felszámított jogi segítői díj, vagy pártfogó ügyvédi díj megfelel-e) a jogszabályokban 
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előírtaknak, a kifogásolt számlákat visszaküldi a jogi segítőknek, ügyvédeknek, ügyvédi 
irodáknak.  

d) A jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat, a támogatást 
engedélyező jogerős határozatot, továbbá az állam által előlegezett, visszatérítendő támogatás 
engedélyezése esetén a fizetési kötelezettséget megállapító határozatot, illetve peres támogatás 
esetén a pártfogó ügyvédi díjat megállapító jogerős határozatot – a jogszabályban 

meghatározott összesítővel – továbbítja a szakmai irányító gazdasági szervezeti egységének.  
e) A visszatérítési kötelezettség nem teljesítése esetén végrehajtási eljárást kezdeményez, vagy 

egyéb intézkedést tesz a követelés behajtása iránt. Azokban az esetekben, ha a gazdálkodó 
szervezet adós ellen a követelés végrehajtásra történő átadását megelőzően felszámolási 
eljárás indult, vagy az állami adóhatóság a végrehajtási eljárást a felszámolási eljárás miatt 
megszüntette, és erről a végrehajtást kérőt értesítette, haladéktalanul intézkednie kell a 
felszámolónál a hitelezői igény bejelentése, vagy a behajthatatlansági igazolás beszerzése iránt.  

f) Peres ügyekben a támogatott fél képviseletére indokolt esetben pártfogó ügyvédet rendel ki, dönt a 
pártfogó ügyvéd felmentéséről.  

g) A pártfogó ügyvéd díjigénye alapján megállapítja a pártfogó ügyvéd díját, a bíróság döntése 
alapján rendelkezik annak viseléséről.  

h) Döntése alapján felülvizsgálhatja, a peres ügyekben a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
felülvizsgálja a támogatás feltételeinek fennállását.  

i) A visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt benyújtott méltányossági 
kérelmeket felterjeszti a Rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatalhoz.  

j) A polgári eljárásban nyújtott támogatásra vonatkozóan hivatalból kétévente, kérelemre, illetve 
szükségességének felmerülése alapján elvégzi a támogatás feltételei fennállásának 
felülvizsgálatát.  

 

4.2.2.13.2.2. Áldozatsegítési feladatkörben  
a) Érdemben elbírálja az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet.  
b) A kérelem elbírálásához tisztázza a tényállást meghallgatja az áldozatot, vagy más személyt, 

megkeresheti a támogatás igénybevételének feltételeire vonatkozó adatokat nyilvántartó 
hatóságokat a közölt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében.  

c) A szakmai irányító által kezelt, a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére és az azonnali 
pénzügyi segélyre szolgáló célelőirányzat terhére –a célelőirányzatot kezelő szervezet és a 
Kormányhivatal között létrejött megállapodásban rögzítettek szerint – azonnali pénzügyi 
segéllyel támogatja az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással 
kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a 

bűncselekmény következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes.  
d) Törvényben meghatározott esetekben kötelezi az áldozatot a pénzben nyújtott támogatás 

visszatérítésére, indokolt kérelemre halasztást, illetve részletfizetést engedélyez, ellenőrzi a 
visszatérítési kötelezettség teljesítését, intézkedik a tartozás összegének behajtása érdekében a 
hatáskörrel rendelkező szervnél.  

e) Támogató hatóságként ellenőrzi a járási hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkező 
járadékra jogosult tekintetében a járadékra való jogosultságot, a törvényben meghatározott 
megszüntető ok fennállása esetén a járadék megszüntetése iránt előterjesztést készít, amelyet a 
döntő hatósághoz továbbít.  

f) Az áldozat kérelmére segítséget nyújt a formanyomtatvány kitöltéséhez.  
g) Kérelemre igazolja, hogy a kérelmező áldozatsegítési támogatásban részesíthető áldozatnak 

minősül-e 

4.2.2.13.2.3. A természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatkörben  

4.2.2.13.2.3.1 Családi Csődvédelmi Szolgálatként:  
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a) Kérelem beérkezését követően feladata a kérelem és mellékleteinek vizsgálata, ha szükséges 

adategyeztetés, hiánypótlás, továbbá a Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: 
KHR) nyilvántartásba történő adatszolgáltatás és a természetes személyek adósságrendezési 
nyilvántartásába (a továbbiakban: ARE nyilvántartás) tények, adatok, adatváltozások 
bejegyzése, törvényben meghatározott okiratok dokumentumtárba történő feltöltése digitalizált 
formában.  

b) A 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről (továbbiakban Are tv.) 
szóló törvényben meghatározott esetekben az eljárás során keletkezett iratok, illetve bírósági 
adósságrendezés kezdeményezésére vonatkozó kérelem továbbítása a hatáskörrel rendelkező, 
illetékes bíróság felé.  

c) Az ügyfél kérelmében közölt adatok ellenőrzése az Are tv.-ben meghatározott nyilvántartásokból, 
végrehajtó szervektől, adósságrendezés esetleges akadályainak megállapítása érdekében; a 
vizsgálat során beszerzett adatok továbbítása a főhitelezőnek.  

d) Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés az Are tv.-ben meghatározottak szerint, 
és az Are tv.-ben meghatározott hirdetmények közzététele a Családi Csődvédelmi Szolgálat 
honlapján és azok eltávolítása, hirdetmények archiválása.  

4.2.2.13.2.3.2 .A Családi Vagyonfelügyelő feladatai:  

a) Ellenőrzi az adós és az adóstárs vagyoni és pénzügyeit, gazdálkodását, vagyoni kihatású 
intézkedéseinek szabályszerűségét, az adós és a hitelezők bevonásával, illetve az adós, egyéb 
kötelezett meghallgatásával előkészíti az egyezségi tervet, az egyezségmódosítási tervet, az 
adósságtörlesztési tervet, az adósságtörlesztés-módosítási tervet, valamint az adósságrendezés 
lezárása érdekében a záró elszámolást, a mentesítési javaslatot, továbbá az említett ügyekben 
előkészíti és végrehajtja a bíróság határozatait.  

b) Szakmai segítséget nyújt a bírósági adósságrendezési egyezségkötésre irányuló eljárás során az 
adós, adóstárs részére a hitelezőkkel történő egyezség megkötése kapcsán, betekinthet az ARE  
nyilvántartásnak arra az adósságrendezési ügyre vonatkozó adataiba, amelyben részt vesz, 
vagy részt vett.  

c) Adatszolgáltatást teljesít az adósságrendezés elrendeléséről az adós, adóstárs lakóhelye szerint 
illetékes állami és önkormányzati adóhatóságnak, továbbá – ha az adós, vagy az adóstárs a 
későbbi lakhatásának biztosítása, vagy települési szociálistámogatás igénylése céljából kéri – a 

lakóhelyük szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének is.  
d) A bírósági adósságrendezés időtartama alatt az adóssal, adóstárssal, a többi hitelezővel, Családi 

Csődvédelmi Szolgálattal és a bírósággal szemben együttműködési, tájékoztatási kötelezettség 
terheli, és rendelkezik az adós és az adóstárs által, az adósság törlesztése céljából nyitott közös 
pénzforgalmi számla felett.  

e) Az adósságrendezési eljárásba szabályszerűen bejelentkezett hitelezőket egyezségkötésre hívja 
fel, és a tárgyalást lefolytatja, arról jegyzőkönyvet készít, melyet hitelesít, egyezség végrehajtása 
során az adós, adóstárs gazdálkodását felügyeli, a hitelezők, egyéb kötelezettek 
kezdeményezésére, vagy hivatalból bármikor ellenőrzést folytathat le, beszámolót, záró 
elszámolást készít, közreműködik környezettanulmány elvégzésében.  

f) Az Are tv.-ben meghatározottak szerint közreműködik a környezettanulmány elvégzésében, részt 
vesz a helyszíni megtekintésen, előkészíti a környezettanulmány megállapításait tartalmazó 
jegyzőkönyvet.  

4.2.2.13.3. Európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében  

4.2.2.13.3.1. Jogi segítségnyújtási feladatkörben  
a) Továbbítja az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelmeket és a 

jogszabályban foglalt esetekben végzi a tolmácsolással, fordítással kapcsolatos feladatokat.  
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b) Közreműködik a jogi segítségnyújtó tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok 

előkészítésében, támogatja ezek szakmai megvalósítását.  
 

4.2.2.13.3.2. Áldozatsegítési feladatkörben  
a) Az Európai Unió más tagállamába irányuló kérelem esetén az áldozat rendelkezésére 

bocsátja az adott tagállam által használt nyomtatványt, valamint segítséget nyújt annak kitöltéséhez.  
b) Közreműködik az áldozatsegítő tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok 

előkészítésében, illetve támogatja ezek szakmai megvalósítását.  
 

4.2.2.13.4. Egyéb feladatai tekintetében  
 

4.2.2.13.4.1. Jogi segítségnyújtási feladatkörben  
a) Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megszervezett ügyfélszolgálati tevékenység 

keretében tájékoztatást ad az egyszerű megítélésű ügyekben felmerült jogi kérdésekben.  
b) Tájékoztató tevékenységet lát el a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatosan.  
c) Számítógépes nyilvántartást vezet a jogi segítségnyújtási támogatás igénybevételéről.  
d) A jogi segítségnyújtó tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat, szakmai anyagokat 

készít elő a szakmai irányító szervezeti egységei részére.  
e) Végrehajtja a szakmai irányító egyedi utasításait.  
f) Részt vesz a szakmai irányító által szervezett képzéseken, továbbképzéseken.  
g) Együttműködik a szakmai irányítóval az ellenőrzéseinek lebonyolításában.  
 

4.2.2.13.4.2. Áldozatsegítési feladatkörben  
a) Hozzásegíti az áldozatot alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, 

egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások igénybevételéhez, ennek érdekében a 
területén működő egészségügyi szolgáltatóval együttműködési megállapodást köthet 

b) Jogi tanácsot és segítséget ad a bűncselekmény következtében jogaiban sérelmet szenvedett 
áldozatnak, szükség esetén továbbítja a kérelmet a jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó részére.  

c) Tájékoztatja az ügyfelet büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségiről, a számára elérhető 
támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről, valamint az egyéb ellátásokról és jogérvényesítési 
lehetőségekről, továbbá tájékoztató anyagokat készít az áldozatok számára.  

d) Szakmai anyagokat készít elő a szakmai irányító áldozatsegítő feladatokat ellátó szervezeti 
egységei részére.  

e) Nyilvántartást vezet az ügyfelek tájékoztatásáról, a beérkezett kérelmekről, a megítélt 
támogatásokról, a nyilvántartás adatairól megkeresésre információt nyújt a büntető-, szabálysértési 
vagy polgári ügyben eljáró bíróság, a büntető ügyben eljáró ügyész, vagy nyomozó hatóság, a 
szabálysértési ügyben eljáró szabálysértési hatóság, valamint a jogi segítő, továbbá a gyermekjóléti 
szolgálat, illetve a gyámhatóság részére.  

f) Végrehajtja a szakmai irányító egyedi utasításait.  
g) Részt vesz a szakmai irányító által szervezett szakmai képzéseken, értekezleteken.  
h) Együttműködik a szakmai irányítóval szakmai ellenőrzéseinek lebonyolításában.  
i) Folyamatosan nyomon követi a visszatérítésre kötelezés, a támogatásokból való kizárás 

feltételeinek teljesülését.  
 

4.2.2.13.4.3. Természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatkörben  
a) Kijelöli az adósságrendezési eljárásban résztvevő családi vagyonfelügyelőt, továbbá ellátja az 

illetékességébe tartozó ügyekben, az adósságrendezési eljárásban résztvevő személyekkel, 
szervezetekkel történő kapcsolattartás ügyviteli és szervezési feladatait, az iratok kezelését, 
rendezését.  
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b) Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás során, a bíróságon kívüli adósságrendezés feltételei 

fennállásának/hiányának vizsgálata, felvilágosítás nyújtása az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezésének módjáról, benyújtandó kérelmekről, egyéb dokumentumokról.  

c) Adatszolgáltatás, értesítés, dokumentumok postai és/vagy elektronikus úton történő megküldése a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak, önálló bírósági végrehajtónak, illetve más 
végrehajtást foganatosító szervnek és az ingatlan-nyilvántartásba, gépjármű-nyilvántartásba 
tények bejegyzésének kezdeményezése a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak 
szerint.  

d) A családi vagyonfelügyelő a bírósági adósságrendezési eljárásban közreműködő, a Családi 
Csődvédelmi Szolgálat által kijelölt fizetésképtelenségi szakértő, a bírósági adósságrendezési 
eljárás során a bíróság számára szakmai előkészítő és közreműködő feladatokat lát el, felügyeli 
az adós gazdálkodását, és elvégzi az Are. Tv.-ben számára meghatározott egyéb feladatokat.  

e) Szakmai anyagokat készít elő a szakmai irányító részére.  
f) Nyilvántartást vezet a beérkezett kérelmekről.  
g) Végrehajtja a szakmai irányító egyedi utasításait.  
h) Részt vesz a szakmai irányító által szervezett szakmai képzéseken, értekezleteken.  
i) Együttműködik a szakmai irányítóval szakmai ellenőrzéseinek lebonyolításában.  

 

4.2.3. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladat- és hatásköre 
 

4.2.3.1. Elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági feladatok: 
● kiemelt jelentőségű, általános építésügyi hatósági eljárások, 
● kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő 

építésügyi hatósági eljárások, 
● azokban az ügyekben, amelyekben az első fokú építésügyi hatóság székhelye szerinti 

önkormányzat, annak szerve vagy polgármestere az eljárásban hozott határozattal jogosulttá 
vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal, vagy 
ellenérdekű ügyfél 

● műemlék kivételével a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyek, 
● egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével és végzésével 

kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügyben, 
● építésügyi szakhatósági feladatok, 

● építésügyi hatósági szolgáltatás feladatai. 
 

4.2.3.2. Elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladatok: 
● építési kivitelezési tevékenységek ellenőrzése, 
● építésrendészeti eljárások, 
● szakhatósági eljárást folytat le.  

 

4.2.3.3. Az építésügyi hatósági feladatok: 

● feladatellátásához kapcsolódóan vezeti az építésügyi hatóság hatáskörébe utalt 
nyilvántartásokat, 

● együttműködik az építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó szakemberekkel és más, 
jogszabályban meghatározott szakmai szervezetekkel, 

● jogszabályban meghatározottak szerint illetékességi területén, valamint kijelölés alapján ellátja 
az elsőfokú kiemelt építésügyi hatóság hatáskörébe utalt ügyek intézését, az eljárások 
lefolytatását,  

● eljár a Kormány által rendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházásokkal összefüggésben lefolytatandó elsőfokú építésügyi hatósági feladatellátás 
tekintetében, 
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● elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátása az építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használatával az alábbi 
eljárások során:  

● építésügyi hatósági szolgáltatás, 
● építési engedélyezési eljárás,  

● összevont engedélyezési eljárás, 
● összevont telepítési engedélyezési eljárás, 
● országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása,  
● használatbavételi engedélyezési eljárás, használatbavétel tudomásulvétele, ezzel 

kapcsolatban a változási vázrajz Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) történő 
elektronikus feltöltésre kötelezés, 

● fennmaradási engedélyezési eljárás, egyidejűleg építésügyi bírság kiszabása, 
● bontási engedélyezési eljárás, 
● engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás, 
● jogutódlás tudomásulvételi eljárás, 
● használatbavétel tudomásulvételi eljárás, 
● az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás, 
● hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás, 
● engedély nélkül elkezdett bontás esetén a bontási engedély kérelem elutasítása, 
● veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén 

szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat folytat, 
● műemlék kivételével a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyek. 

 

4.2.3.4. Egyéb építéshatósági eljárások: 
● szakhatósági állásfoglalások kiadása, szakmai vélemények kiadása szakkérdés vizsgálata 

során, 
● építésügyi hatósági kötelezések:   

● elrendelhető:  
–  jogszabályban meghatározott esetekben és módon az építésügyi hatóság 

elrendelheti a telek bekerítését, engedély nélküli építményhasználat 
megszüntetése,  

–  engedélyezési eljárással összefüggésben: közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, 
továbbá más közérdekből telek határain kerítés építése, vagy építésének 
megtiltása, 

–  közérdeknek minősülő közbiztonsági, továbbá közlekedésbiztonsági érdekből   
meglévő kerítés elbontása, vagy átláthatóvá tétele, 

–  helyi építési szabályzat, vagy annak rendelkezése hiányában a telek határain 
támfal építése, 

● kötelezően elrendelendő:  
–  az építmény, építményrész részleges, vagy teljes átalakítása - amennyiben ez 

nem lehetséges,  vagy ha az építtető ezt nem vállalja -, a lebontása, vagy az 
újraépítése, ha a kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a 
közbiztonságot veszélyeztető módon történik, 

–  az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a közbiztonságot 
veszélyeztető állapot és használat megszüntetése, 

–  az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetése, ha azt 

rendeltetésszerű  és biztonságos használatra nem alkalmas módon építették 
meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a 
közbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett, 
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–  jogszerűtlen építési tevékenység esetében az építési tevékenység végzésének 

megszüntetése, vagy a végleges és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá 
tartozó, jóváhagyott engedélyezési terveknek megfelelő állapot kialakítása, 

− jogszerűtlen építési tevékenység esetében az építési tevékenység végzésének 
megszüntetését, valamint a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki 
dokumentációnak, vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentésnek 
megfelelő állapot kialakítását, 

–  az építmény környezetéből az építési tevékenység során keletkezett építési 
hulladék, maradék építőanyag és építési segédeszközök elszállítása, a 
környezetnek és a terep felszínének az eredeti, vagy az engedélyezett állapotban 
történő kialakítása, a környezetben okozott károk megszüntetése, valamint 

– az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, vagy az 

építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását 
vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a 
közbiztonságot veszélyezteti. 

 

● hatósági kötelezés esetén az elrendelt végleges és végrehajtható kötelezettség ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyeztetése, 
●  amennyiben a végrehajtható kötelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére 

hatósági úton, a felmerülő költségeket megelőlegezve - maga végezteti el, a költségek erejéig, 
azok megtérítéséig az érintett ingatlanra jelzálogjogot jegyeztethet be az ingatlan-

nyilvántartásba, 

● hatósági ellenőrzések végzése engedély hatályának lejárta előtt, építtető figyelmeztetése, 
ismételt figyelmeztetése, tájékoztatás az engedély hatályának lejártával kapcsolatban, 

● engedély hatályának hosszabbítása, 
● módosított építési engedélyek kiadása, 
● hatósági bizonyítvány kiállítása, 
● kihirdetett veszélyhelyzet következtében végzett építési bontási tevékenység tudomásulvétele, 
● kisajátítási változási vázrajzok építésjogi szempontú záradékolása, 
● hatósági, engedélyezési, tudomásulvételi és kötelezési eljárások során az építésügyi 

határozathozatalhoz szükséges tényállás tisztázásához helyszíni ellenőrzések elvégzése 

(jegyzőkönyv felvétel, fényképfelvételek készítése), 
● nyilvántartások vezetése az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges 

azon területi, társadalmi, környezeti, természeti, műszaki és közmű adatokról, amelyeket a 
településrendezéshez és a tervezéshez, valamint az építésügyi hatósági tevékenységhez 
jogszabályban előírtak, illetékességi területenként, illetve településenként. 

 

4.2.3.5. Örökségvédelmi feladatok: 
● A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, 

műemléket - a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügy kivételével -, továbbá 
műemlék telkét érintő első fokú építésügyi hatósági feladatokat látja el az építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kiterjedő illetékességgel. 

● Elsőfokú örökségvédelmi hatóságként jár el Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kiterjedő 

illetékességgel a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) 
Korm. rendelet (Ör.) alapján, melynek keretében műemlékek, a műemlékvédelem sajátos tárgyai 
és a nyilvántartott, valamint a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet érintően örökségvédelmi 
engedélyezési, bejelentés tudomásulvételi eljárásokat folytat le és felügyeleti, bírságolási 
feladatokat lát el. 
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4.2.3.6. Örökségvédelmi hatósági feladatok: 
Műemlék esetében a védett műemléki érték értékleltárba felvett elemét érintő vagy roncsoló, illetve 
megjelenésének megváltoztatását eredményező vagy érvényesülését befolyásoló alábbi 
tevékenységeket örökségvédelmi engedélyezési eljárásban engedélyezi:  

● a műemléki érték értékleltárba felvett elemét érintő tevékenységet, ha az a meglévő építmény:  
● egészének vagy egyes - különösen képző- vagy iparművészeti alkotást képező - alkotórészének, 

tartozékának, beépített berendezési tárgyának eredeti összefüggésrendszeréből történő 
elmozdítására, áthelyezésére vagy részleges bontására,  

● egészének vagy bármely önálló rendeltetési egységének, alaprajzi elrendezésének, továbbá 
belső felületeinek, homlokzatának, nyílászáróinak vagy egyéb - különösen képző- vagy 

iparművészeti alkotást képező - alkotórészének, tartozékának, beépített berendezési tárgyának 
megváltoztatását eredményező felújítására,  

● anyagi és szerkezeti tulajdonságokat megváltoztató korszerűsítésére (különösen az 
akadálymentesítésére, energetikai korszerűsítésére, utólagos nedvesség vagy víz elleni 
szigetelésére), továbbá az épületgépészeti és elektromos rendszert érintő átalakítására,  

● bővítésére irányul. 
 

4.2.3.7. Elsőfokú örökségvédelmi hatósági feladatok: 
Nyilvántartott műemléki érték, védett műemléki érték, történeti kertek, temetők és temetkezési 
emlékhelyek, valamint a műemléki területek (mint a műemlékvédelem sajátos tárgyai) esetében 
tudomásul veszi az alábbi bejelentéshez kötött tevékenységeket: 

● a nyilvántartott műemléki érték értékleltárba felvett elemét érintő tevékenység, ha az a meglévő 
építmény: 

● egészének vagy egyes - különösen képző- vagy iparművészeti alkotást képező - alkotórészének, 
tartozékának, beépített berendezési tárgyának eredeti összefüggésrendszeréből történő 
elmozdítására, áthelyezésére vagy részleges bontására,  

● egészének vagy bármely önálló rendeltetési egységének, alaprajzi elrendezésének, továbbá 
belső felületeinek, homlokzatának, nyílászáróinak vagy egyéb - különösen képző- vagy 

iparművészeti alkotást képező - alkotórészének, tartozékának, beépített berendezési tárgyának 
megváltoztatását eredményező felújítására,  

● anyagi és szerkezeti tulajdonságokat megváltoztató korszerűsítésére (különösen az 
akadálymentesítésére, energetikai korszerűsítésére, utólagos nedvesség vagy víz elleni 
szigetelésére), továbbá az épületgépészeti és elektromos rendszert érintő átalakítására, 
bővítésére irányul. 

● a védett műemléki érték felületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészét, tartozékát 
képező képző-, vagy iparművészeti alkotás, beépített berendezési tárgy: 

● fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálata vagy kutatása, 
● megelőző konzerválása, konzerválása, restaurálása, 
● a védett műemléki érték telkén lévő védett parkban, a védett történeti kertben: 
● a régészeti módszerekkel történő kutatás, 
● a meglévő kertépítészeti alkotóelemek megváltoztatását eredményező felújítás vagy átalakítás, 

részleges bontás, új építmények elhelyezése, 
● a fás szárú növényzet eltávolítása, telepítése, áttelepítése, 
● védett temetőben és védett történeti temetkezési emlékhelyen: 
● a védetté nyilvánításról szóló döntésben meghatározott védett értékek és azokon elhelyezett 

felíratok, díszítmények megváltoztatása, 
● a megjelenést és látványt befolyásoló sírjelek, síremlékek, sírépítmények és egyéb építmények 

elhelyezése, 
● a műemlék homlokzatán az értékleltárba felvett elem megjelenését érintő és érvényesülését 

befolyásoló: 
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● szerelvény, tárgy vagy szerkezet elhelyezése, felszerelése, létesítése és cseréje,  
● eltakarás kialakítása a kulturális célú reklámok és az építési állványok kivételével. 
● a műemlék telkén a műemlék megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló tevékenység: 
● műemlékhez csatlakozó vagy szabadon álló új építmény építése, elhelyezése,   
● meglévő építmény külső átalakítása, vagy bontása, 
● műemléki környezetben a műemlék megjelenését befolyásoló módon: 
● a műemlék felé eső, vagy közterületről a műemlékkel együtt megjelenő építmény homlokzatának 

megváltoztatásával járó felújítása vagy átalakítása,  
● új építmény építése, illetve közterületen történő elhelyezése, 
● meglévő építmény bontása, 
● műemléki jelentőségű területen a védett műemléki érték megjelenését érintő és érvényesülését 

befolyásoló: 
● meglévő építmény közterület felé eső homlokzatának az építmény megjelenését érintő jelentős 

megváltoztatással járó felújítása vagy átalakítása, a homlokzat 10%-ánál nagyobb mértékű 
eltakarása a kulturális tartalmú reklámok és építési állványok kivételével,  

● új építmény építése, illetve közterületen történő elhelyezése, 
● meglévő építmény bontása. 
● műemlék történeti táj esetében a védett műemléki érték megjelenését érintő és érvényesülését 

befolyásoló, legalább 6 m2 felületű reklám külterületi elhelyezése.  
 

4.2.3.8. Régészeti lelőhelyet érintően más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával, 
vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött esetben régészeti 
örökségvédelmi eljárásban engedélyezi: 

● minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkát, tereprendezést, depót, feltöltést, töltés 
létesítését védetté nyilvánított lelőhelyen,  

● régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálatait nyilvántartott régészeti lelőhelyen. 
 

4.2.3.9. Fémkereső műszer használatát – a hivatás gyakorlásához jogszabályban meghatározott 
módon szükséges használat kivételével – engedélyezi. 
 

4.2.3.10. Bejelentés köteles tevékenységek vonatkozásában tudomásul veszi: 

● a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-felderítést, 
● a régészeti megfigyelést, a régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunkát, 
● a terepbejárást, 
● az előzetes régészeti dokumentáció készítése során végzett próbafeltárást, továbbá 

● a mentő feltárást,  
● fémkereső műszer hivatás gyakorlásához kötött használatát. 

 

4..2.3.11. A régészeti örökség elemei vonatkozásában engedélyezi a régészeti feltárást. 
 

4.2.3.12. A védett műemléki értéknek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényben 
meghatározott felújítása vagy karbantartása igazolására a jogosult kérelmére hatósági bizonyítványt ad 
ki. 

 

4.2.3.13.1. Összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárást folytat le: 
● a műemléken örökségvédelmi engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó követelmények, 
● a műemlék megjelenésével, védett műemléki értékei érvényesülésével kapcsolatos speciális 

követelmények előzetes tisztázása érdekében. 
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4.2.3.13.2. Egybefoglalt örökségvédelmi engedélyezési eljárást folytat le a régészeti örökség és a 
műemlék kutatását és megőrzését együttesen érintő alábbi esetekben: 

● régészeti feltárás és védett műemléki érték roncsolásos kutatása, 
● a régészeti lelőhelyen elterülő védett történeti kert, vagy műemlék telkén elhelyezkedő védett 

park földmunkával járó kutatása, 
● védett történeti kertben, illetve műemlék telkén elhelyezkedő védett parkban tervezett régészeti 

feltárás, vagy 

● a műemlékké nyilvánított régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálatai. 
 

4.2.3.14. Elsőfokú örökségvédelmi szakhatósági feladatok ellátása keretében a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki 
környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat   és világörökségi helyszínt vagy 

világörökségi területet érintő ügyben vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben, a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló és egyéb szakági jogszabályokban 
meghatározott követelményeknek. 
A világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő szakhatósági eljárásban - legalább 
tíznapos határidő kitűzésével - kikéri a miniszter véleményét, állásfoglalását ennek figyelembevételével 
adja meg. 

 

4.2.3.15. Elsőfokú örökségvédelmi hatóságként kulturális örökség védelmére kiterjedő szakkérdések 
vonatkozásában a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott 
műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti 
tájat és világörökségi helyszínt vagy  világörökségi területet érintő ügyben vizsgálja, hogy a tervezett 
tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben, a a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
és egyéb jogszabályokban meghatározott követelményeknek. 
 

4.2.3.16. Elsőfokú örökségvédelmi felügyelet: 
4.2.3.16.1. A régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos felügyeleti feladatok: 

● a régészeti feltárás ellenőrzése keretében vizsgálja, hogy a régészeti feladatellátást a Kötv.-ben 

és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló rendeletben meghatározott 
követelményeknek és előírásoknak megfelelően végzik-e, valamint a feltárási naplóban rögzített 
régészeti feltárásra alkalmas és arra alkalmatlan napokat, a feltárásra alkalmatlanság 
indokoltságát, és eldönti az ezzel kapcsolatos vitás kérdéseket, 

● a régészeti feltárásra vonatkozó jogszabályi vagy a feltárási engedélyben foglalt előírások 
megszegése esetén a hatóság a feltárást felfüggeszti, és megvizsgálja, hogy fennállnak-e a 

Kötv.-ben meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazásának indokai, 
● szakszerűtlen feltárási tevékenység esetén, vagy ha a Kötv.-ben meghatározott egyéb 

jogkövetkezmények alkalmazásának indokai fennállnak, a feltárást leállítja, és a feltárási 
engedélyt visszavonja, 

● a régészeti lelőhelyet veszélyeztető tevékenység végzését megtiltja. 
.  

4.2.3.16.2. A védett műemléki értékkel kapcsolatos felügyeleti feladatok: 
Helyszíni ellenőrzést foganatosít: 

● Ellenőrizi az illetékességi területén található védett műemléki érték fenntartását, 
●  

● A restaurálás tekintetében vizsgálja a feltárás eredményeit és a konzerváló kezelést. 
 

4.2.3.16.3. A hivatalból lefolytatott helyszíni ellenőrzés során: 
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● az I. kategóriába sorolt műemlékek esetében ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységről 

szóló kormányrendeletben meghatározott szervizkönyv vezetését, a műemlék műemlékvédelmi 
szempontú szakértői felülvizsgálatát, 

● nyilvántartott műemléki érték és a II. kategóriába sorolt műemlék esetén az Ör. 13. melléklet 

szerinti állapotfelvételi adatlapot tölt ki, 
● a védett műemléki érték megőrzését elősegítő javaslatokat fogalmaz meg. 

Az ellenőrzést követően a hatóság kezdeményezheti a műemlékek Kötv. 35/A. § (1) bekezdése szerinti 

kategóriába sorolásának módosítását. A Kötv. 35. § (1) bekezdése szerinti esetekben kezdeményezi a 

nyilvántartott műemléki érték nyilvántartásból történő törlését vagy a műemléki védettség 
megszüntetését.  
 

4.2.3.16.4. A helyszíni ellenőrzésen ellenőrzi: 
● a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértő, vállalkozó 

végzi-e a megvalósítást, 
● a tervezett tevékenység megvalósítása a hatósághoz benyújtott, záradékkal ellátott terv és 

dokumentáció alapján, az e rendeletben meghatározott követelmények és a biztonsági 
előírások betartásával történik-e, valamint 
● a megvalósítást, kivitelezést dokumentáló kutatási, vagy restaurálási napló rendelkezésre áll-e, 

és ebben a szükséges bejegyzéseket az arra jogosultak megtették-e. 
 

4.2.3.16.5. A helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján: 
  

● a tevékenység végzésének folytatását megtiltja, és felügyeleti intézkedést tesz, ha az 
ellenőrzés során a tevékenységgel kapcsolatban megállapítja, hogy az szakszerűtlen, 
nem felel meg a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek és 
szempontoknak, 

● ha a szabálytalan tevékenységet nem a tulajdonos végezteti, akkor a tevékenység 

végzőjét figyelmezteti és kötelezi a szabálytalan állapot megszüntetésére.  
 

4.2.3.17. A védett műemléki érték szabályos vagy szabályossá tett állapotát a hatóság jogszerű 
hallgatással tudomásul veszi. Az örökségvédelmi fennmaradási tudomásulvétel során, ha annak 
jogszabályi feltételei fennállnak - a (3) bekezdés kivételével - a tevékenységek befejezésével 
megvalósult állapot fennmaradását feltételekhez kötheti. Az Ör. 12. melléklet II. rész A. pontja szerinti 
állapotdokumentáció elkészítése feltételként szabható. 
 

4.2.3.17.1. Ha a védett műemléki érték szabálytalan állapota helyreállítással nem orvosolható, a hatóság 
- a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - a helyszíni szemlét követő tizenöt napon belül a 
védett műemléki értéket érintő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött, de a hatósághoz 
benyújtott bejelentés vagy engedélykérelem mellékleteitől eltérően végzett tevékenységek befejezésével 
megvalósult állapot fennmaradását jogszerű hallgatással tudomásul veszi, és örökségvédelmi bírság 
kiszabásáról intézkedik. 
 

4.2.3.18. A felügyeleti hatósági kötelezés keretében: 
● műemlékvédelmi érdekből a sérült védett műemléki érték helyreállítását írhatja elő, 
● a műemlék zavartalan érvényesülése érdekében a fent meghatározottakon túl elrendelheti: 
● a nem illeszkedő szerkezetek, burkolatok, díszítmények, vagy 

● beépített berendezési tárgyak, felszerelések eltávolítását vagy átalakítását, 
● a szabályossá tételi kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmulasztása esetén az 

örökségvédelmi engedély vagy bejelentés nélkül, vagy az engedélytől, illetve a tudomásulvételtől 
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eltérően a szabálytalanul megvalósított beavatkozás bontását, vagy átalakítás esetén az eredeti 
állapotnak a kötelezett költségén történő helyreállítását, 

● olyan munkálatok elvégzését, amelyek a műemlék történeti állapotának, vagy korábbi történeti 
állapota meghatározott elemeinek helyreállítására és bemutatására irányulnak, Műemléki 
környezetben a műemlék, a műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon _ a 

védettséget megalapozó érték zavartalan érvényesülése érdekében a hatóság az (1) _
 bekezdésben meghatározottakon túl elrendelheti a nem illeszkedő építmények, 
műtárgyak _ eltávolítását vagy átalakítását. 

 

4.2.3.19. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában örökségvédelmi szakmai véleményt ad. 
 

4.2.3.20. A műemlékvédelemmel kapcsolatos egyes nem hatósági feladatainak ellátása keretében: 
● a régészeti lelőhelyek és műemlékek fenntartható, integrált szemléletű, a védelmet és 

fejlesztést összehangoló használatának – hatósági szolgáltatás keretében történő – 

elősegítése, 
● az örökségvédelem érdekeit érintő helyi szintű szakmai és társadalmi együttműködés 

elősegítése. 
 

4.2.3.21. Az örökségvédelmi szolgáltatás keretében: 
● a jogszabályban meghatározott módon, a műemléki érték nyilvántartásba vétele során - a 

nyilvántartást vezető hatóság megkeresésére: 
● vizsgálja és véleményezi a műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló 

kezdeményezéseket, 
értékvizsgálatot folytathat le, értékvizsgálati dokumentációt készíttethet az 
állományában lévő szakértői jogosultsággal rendelkező állami tisztviselővel, 

● kormányrendeletben meghatározott céllal a nyilvántartást vezető hatósággal együttműködve 
segíti a tulajdonosokat az alábbiak tekintetében: 

● a védett műemléki értéket érintő jókarbantartási kötelezettségük teljesítésében, 
● a nyilvántartott régészeti lelőhely fenntartására és a műemlék helyreállítására, 

különösen annak előkészítésére, kutatására, restaurálására fordítható pályázati 
lehetőségek megismerésében, 

● a műemlékvédelmi követelményekre, szempontokra, eljárási szabályokra vonatkozó, 
valamint - a helyszíni ellenőrzést követően - az örökségvédelmi engedély lejáratának 
jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatást nyújt, 

● az ügyfél megkeresésére előzetes tájékoztatást nyújt: 
● az ingatlant érintő örökségvédelmi követelmények és szempontok pontosítása, 

konkrét meghatározása, 
● a tervezett tevékenységek megvalósításához szükséges örökségvédelmi és 

építésügyi hatósági eljárások, településrendezési eljárások köre és szabályai 
kérdésében. 

 

4.2.3.22. Építésfelügyeleti hatósági feladatok: 
 

4.2.3.22.1. Az építésfelügyeleti hatóság az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 46. § (2) bekezdésében meghatározott feladatait hivatalból, más 
közigazgatási szerv megkeresésére folytatja le. 
 

4.2.3.22.2. Az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
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(a továbbiakban 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 16. § (1) bekezdése alapján kötelezési eljárást 
hivatalból, vagy más hatóság megkeresésére folytatja le. 
 

4.2.3.22.3. Az építésfelügyeleti hatóság a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016 (VI.13.) 

Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű  új 
lakóépület építése, műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos 
alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 
meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az építtető természetes személy, az építési 
tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy 
lakásnál többet nem tartalmaz, valamint ezen építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés 
egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységéről a 2. § (3) bekezdésben foglaltak részére 
tájékoztatást ad, valamint a 6. § (1) bekezdés alapján hatósági bizonyítványt állít ki.  
 

4.2.3.22.4. Ellenőrzi vagy ellenőrizheti: 
● hogy a tervező és a fővállalkozó kivitelező rendelkezik-e a lakóépület építésének egyszerű 

bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással, 
● az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
● azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő 

jogosultsággal és egyéb feltételekkel az Étv. 39/A. § (2) – (6) bekezdése alapján, 
● az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
● az építési napló meglétét, vezetését és annak tartalmát, 
● az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 

 

4.2.3.22.5. Az építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja: 
● az Étv. 48. §-a szerinti szabálytalan tevékenységeket, amelyet a helyi építési szabályzat és az 

országos építési követelmények megsértésével végeztek,  
● azon építési engedélyhez, vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött 

építési tevékenységet, amelyet a helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények 
megsértésével végeztek, 

● az építésfelügyeleti hatóság a tényállás tisztázásához az Építésügyi Monitoring alkalmazásával 
adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat vizsgálhat, 

● a helyszíni ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi. Az építésfelügyeleti hatóság az 
ellenőrzésbe más – jogszabályban erre felhatalmazott – szervet, szervezetet is bevonhat, az 

építési helyszín ellenőrzését az építésfelügyelő a bevont szerv, szervezet képviselőjével is 
lefolytathatja, 

● a speciális vizsgálatok elvégzése érdekében az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 53/A. § (3) 
bekezdésében meghatározott szakértő, vagy minőség-ellenőrző szerv közreműködését is 
igénybe veheti. 

 

4.2.3.23. Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzési feladatok: 
 

4.2.3.23.1. Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését  
szúrópróbaszerűen a helyszínen,  az építésügyért felelős miniszter által kiadott ellenőrzési utasításban 
foglaltak szerint, valamint távoli eléréssel az elektronikus építési napló alkalmazásban végzi. Az 
építésfelügyeleti hatóság az Épkiv.-ben meghatározott esetben az elektronikus építési napló készenlétét 
megszünteti, ha az elektronikus építési napló tartalmára és vezetésére vonatkozó követelmények 
teljesülnek, és a helyszínen építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem tapasztalja. Az 
építésfelügyeleti hatóság szabálytalan tevékenység esetén az elektronikus építési napló készenlétét 
nem szünteti meg, építésfelügyeleti hatósági intézkedést tesz.  
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4.2.3.23.2. Az építésfelügyeleti hatóság szükség esetén, de évente legalább két alkalommal az 
építésügyi hatósággal (ideértve a sajátos építményfajták szerinti hatóságokat is), más illetékességi 
területen működő építésfelügyeleti hatósággal, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, 
területi kereskedelmi és iparkamara, vagy más – ellenőrzésre jogosult – hatósággal, vagy szervezettel 
közös ellenőrzés végzését kezdeményezi. 
 

4.2.3.23.3. Az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató az építésfelügyeleti hatóságtól kérheti 
tevékenysége szakszerűségének ellenőrzését. 
 

4.2.3.23.4. Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit az építésügyért felelős miniszter által az ellenőrzési 
időszakot megelőző 45. napig a tárgyévre vonatkozóan kiadott ellenőrzési utasításában meghatározottak 
szerint végzi. Az utasítás tartalmazza a tárgyi évben tartandó építésfelügyeleti célvizsgálatok 
szempontrendszerét, azokat a településeket, településrészeket, ahol összevont építésfelügyeleti 
hatósági ellenőrzést kell tartani, továbbá a miniszter az előző évi nyilvántartási adatok alapján javaslatot 
tesz utóvizsgálati ellenőrzésre azokon a településeken, településrészeken, Budapesten kerületekben, 
ahol a szabálytalanságok száma növekedett. Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit – az építésügyi 
hatóság, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, valamint területi ipar- és kereskedelmi 
kamara, továbbá az építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve – a miniszteri ellenőrzési 
utasítás figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napjáig elkészített éves munkaterv 
szerint végzi. Az előző évi építésfelügyeleti ellenőrzések megállapításait összefoglaló jelentést az 
építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzési időszakot követő 30. napig megküldi az építésügyért felelős 
miniszternek. Az építésfelügyeleti hatóság megkeresésre más hatóság ellenőrzésében is részt vesz. 
 

4.2.3.23.5. Az építésfelügyeleti hatóság a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 58. § (2) bekezdés b) pontja 
és az 58. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzése alkalmával ellenőrzi, hogy: 

● a vállalkozó kivitelező, a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építési műszaki ellenőr, a 
felelős műszaki vezető, a beruházás-lebonyolító rendelkezik-e a kivitelezési tevékenység 
jellegének megfelelő jogosultsággal, regisztrációval, 

● az Étv. 39/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat teljesítették-e, 

● az építőipari kivitelezési tevékenység a véglegesépítésügyi hatósági engedély, a hozzátartozó 
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció és az az alapján készített 
kivitelezési dokumentáció, egyszerű bejelentéshez kötött épület esetén az egyszerű bejelentési 
dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történt-e, az 

építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint és módon rendelkezésre áll-e, az 

építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára vonatkozó követelményeket 
betartották-e, 

● az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzése 
esetén a fedezetkezelőt igénybe vették-e. 

 

4.2.3.23.6. Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrizheti, hogy: 
● az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és szakmai 

szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során megtartották-e, 

● az építtető a jogszabályban meghatározott esetekben és módon bejelentette-e az építőipari 
kivitelezési tevékenység megkezdését, vagy az építőipari kivitelezési tevékenység végzését az 
építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta-e meg, 

● az építési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e. 

 

4.2.3.23.7. Építésfelügyeleti hatósági intézkedések: 
● az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel 

megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel, 
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● szabálytalanság esetén az építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírságról szóló 

kormányrendelet szerinti építésfelügyeleti bírságot is kiszabhat, 
● az építésfelügyeleti hatóság ideiglenes intézkedésként az építőipari kivitelezési tevékenység 

folytatását az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján a helyszínen végzéssel megtiltja, ha 

az építőipari kivitelezési tevékenység az állékonyságot, az életet és az egészséget, vagy a 
közbiztonságot közvetlenül veszélyeztető módon folyik, vagy az Épkiv. 24. §-ában 
meghatározott építési tevékenységet elektronikus építési napló hiányában végzik, 

● az építésfelügyeleti hatóság a jegyzőkönyv, vagy a közbenső végzés egy példányát a 
helyszínen a kötelezett, vagy képviselője részére átadja, - ha ez nem lehetséges - a kötelezettel 
egyéb módon közli. Ha az építőipari kivitelezési tevékenység az állékonyságot, az életet és az 
egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyeztető módon folyik, ebben az esetben a 
jegyzőkönyvet és a közbenső végzést az elektronikus építési naplóba feltölti az eseti 
bejegyzéssel egyidejűleg, 

● az építésfelügyeleti hatóság, ha az építési tevékenység végzését megtiltotta, az ellenőrzéstől 
számított nyolc napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai alapján 
határozatban elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését. A határozat a Kormányrendelet 
szerinti esetben fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Az építőipari kivitelezési 
tevékenységet tovább folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése után lehet. Az e 
bekezdés szerinti kötelezés végrehajtásának teljesítését az építésfelügyeleti hatóság a 
helyszínen ellenőrzi és dokumentálja.  
● az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőinek jogosultságát az OÉNY 

alkalmazásával ellenőrzi, 
● az építésfelügyeleti hatóság a hatáskörébe nem tartozó szabálytalanság esetén a 

jegyzőkönyv, valamint az egyéb bizonyítékok megküldésével a szükséges intézkedések 
megtételét az ellenőrzés napjától számított nyolc napon belül kezdeményezi a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóságnál,  

● az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, az építészeti-műszaki tervező, a 
szakági tervező, az építőipari kivitelező (a továbbiakban együtt: szakmagyakorló) személy 
kötelezésekor és bírságolásakor az építésfelügyeleti hatóság a végleges és végrehajtható 
döntése egyidejű megküldésével a szakmagyakorlóról névjegyzéket vezető szervnél a 
jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi,  

● az építésfelügyeleti hatóság eljárást kezdeményez a névjegyzéket vezető szervnél, ha az 
építészeti-műszaki tervező a kivitelezési dokumentációt jogosulatlanul készítette, vagy az 

építési-műszaki ellenőrre, vagy felelős műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenséget 
észlel. 

 

4.2.3.24. Építésrendészeti eljárás: 
 

4.2.3.24.1. Építésrendészeti eljárást az építésfelügyeleti hatóság hivatalból, valamint az építésügyi 
hatóság megkeresésére folytat le, amennyiben:  

● az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött építési tevékenységet az eljárásban záradékolt 
építészeti-műszaki dokumentációtól eltérően - kivéve a 22. § (1) bekezdésében meghatározott 
eltérést -, vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az 
egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációjának a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott jellemzőitől eltérően,  

● az építőipari kivitelezési tevékenység végzését építési, vagy bontási engedély, vagy egyszerű 
bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén bejelentés nélkül,  

● az építési tevékenységet építési engedélyhez, vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű 
bejelentéshez nem kötött építési tevékenységet szabálytalanul végezték. 
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4.2.3.24.2. Az építésfelügyeleti hatóság az engedély, vagy az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés 
nélkül folyó építési tevékenység végzését a helyszínen leállítja, kivéve, ha a leállítással veszélyhelyzetet 
idézne elő, és a szabálytalan építési tevékenység tudomásra jutásáról számított hatvan napon belül 
vizsgálja, hogy a jogszerűtlen, vagy szakszerűtlen építési tevékenységgel megépített építmény, 
építményrész fennmaradásának az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételei fennállnak-e, 

vagy megteremthetők-e. Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás 
feltételei fennállnak, végzésben értesíti az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a 
tulajdonost a fennmaradási engedély feltételeiről, valamint jogkövetkezményeiről, és legfeljebb hatvan 
napos határidő kitűzésével felhívja a fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékleteinek az 
építésügyi hatósághoz történő benyújtására. Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, 
hogy a fennmaradás feltételei nem állnak fenn, kötelezi az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem 
ismert, a tulajdonost a szabálytalan építési tevékenységgel megépített építmény, építményrész 
szabályossá tételéhez szükséges munkálatok elvégzésére, vagy annak bontására, ha az átalakítással 
sem tehető szabályossá. 
 

4.2.4. A Népegészségügyi Osztály feladat- és hatásköre 
 

4.2.4.1. A Népegészségügyi Osztály feladatai körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- 

és hatáskörét érintő feladatokat.  
● ellátja a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályzó eszközök által számára meghatározott 

feladatokat: 

● a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-

egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, mely feladatok 
ellátásához vizsgálólaboratóriumot vesz igénybe; 

● a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot 
vesz igénybe; 

● az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 
népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem 
fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén; 

● az egészségügyi igazgatás és koordináció területén; 
● ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi 

szolgáltatók felett; 
● részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 

kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását. 
 

 4.2.4.2. A hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül: 
● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkaterve(ke)t készít; 
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● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket;  
● figyelemmel kíséri és értékeli közegészségügyi, járványügyi helyzetet, a népesség egészségi 

állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi 
életmódbeli, stb. tényezőket, és előbbiekkel kapcsolatos epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, 
kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a 
hivatalvezetőnek, a BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálynak valamint az  
EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkárságnak. 

 

4.2.4.3. Az egészségügyi igazgatás területén:  
● ellátja a praxisjog engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja az egészségügyi szolgáltatók - köztük a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltatók, 

mentési tevékenységen belül rendezvénybiztosítást végző egészségügyi szolgáltatók, intézeten 
kívüli szülészeti és újszülött ellátási tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatók- működési 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; 

● az új működési engedélyek kiadásával összefüggésben a szakmai minimumfeltételeknek való 
megfelelőséget helyszíni szemlével ellenőrzi, illetve helyszíni ellenőrzést tart;  

● a hatályos működési engedélyekben foglaltakat, a személyi, tárgyi és szakmai feltételeknek való 
megfelelőséget ütemezetten ellenőrzi; 

● a szakmai nyilvántartásokat és a szakmai nyilvántartó programokat folyamatosan kezeli, vezeti, 
új adatokkal feltölti, aktualizálja, szükség esetén adatokat lekérdez; 

● az Országos Tisztifőorvos, EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes 
államtitkárság, a Népegészségügyi Főosztály, a KSH és egyéb szervek kérésére adatokat 
közöl; 

● az egészségügyi szolgáltatók részére hatósági bizonyítványt ad ki; 

● egészségügyi szolgáltatók részére szervezett szakmai továbbképzésekről értesítést, 
jogszabályváltozásokról tájékoztatást ad; 

● tömeges rendezvények egészségügyi biztosítását ellenőrzi; 
● egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátást megszervezi, elrendeli; 

● szakfelügyelők közreműködésével szakfelügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók 
egészségügyi tevékenysége felett, 

● ellátja a Kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat engedélyezésével, 
ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● ellátja az egészségügyi dolgozók alkalmasságával kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellátja az igazolás kiállítására jogosult főorvosokat foglalkoztató szolgáltatók nyilvántartásával, 

szakvélemény felülvizsgálata iránti felkéréssel kapcsolatos feladatokat; 
● az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, 

valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének 
engedélyezéséről szóló jogszabály alapján ellátja az elhalálozás tényének bejelentésével 
kapcsolatos feladatokat. 

 

4.2.4.4. Környezet- és település-egészségügyi szakterület: 
● felügyeli a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata 

során a közegészségügyi előírások teljesülését; 
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● a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és elhelyezést, a hulladékok kezelését és 
elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a közlekedés körülményeit; 

● a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 
● a munkahelyek közegészségügyi feltételeit; 
● feladatai hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, a 

felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, illetve a beltéri 
levegőszennyezettség vizsgálatára; 

● a laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok 
távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, 
megszüntetése érdekében; 

● az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a 
Népegészségügyi Főosztályt, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat, szolgáltatókat, 
stb.; 

● közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített hatáskörében 
intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 

● Korm. rendelet által a hatáskörébe utalt ivóvízellátó rendszerek esetén ellátja az ivóvíz 
minőségére vonatkozó közegészségügyi követelmények betartásával, illetve érvényesülésével 
kapcsolatos hatósági feladatokat, rendszeres ellenőrzéseket végez; 

● felügyeli és ellenőrzi a medencés fürdők közegészségügyi, higiéniai feltételeinek 
megvalósulását, ellátja az ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● ellátja az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport) szolgáló felszíni vizekre (természetes 
fürdővizekre, természetes fürdőhelyekre) vonatkozó közegészségügyi követelményeknek 
betartásának, illetve érvényesülésének rendszeres ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos 
hatósági feladatokat; 

● az építésügyi engedélyezési(, építési, módosított építési engedély, engedély hatályának 

meghosszabbítása, országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásban, 
használatbavételi engedélyezési eljárásban, építési fennmaradási engedélyezési eljárásban 
elbírálja a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való 
megfelelést, a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést, az egészségvédelem biztosítása 
érdekében az országos építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott 
egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulást; 

● ellátja a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének közegészségügyi ellenőrzését és az 
ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● vásárok és piacok engedélyezési eljárásában ellátja a közegészségügyi követelményeknek való 
megfelelést érintő szakhatósági feladatokat; 

● Zenés, táncos rendezvény engedélyezésére irányiló eljárásban szakhatóságként a higiénés és 
egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, 
valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások 
érvényesítésével kapcsolatos szakkérdés vizsgálja. 

● A telepengedély kiadása iránti eljárásban szakhatóságként vizsgálja a higiénés és 
egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra 
vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az egészségügyi 
hatóság jogkörébe utalt szakkérdést. 
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● Üzlet működési engedélyének kiadása iránti eljárásban szakhatóságként a higiénés és 

egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési 
hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra és 
a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést vizsgálja. 

● ellátja a környezetkárosodás minősítésével kapcsolatos népegészségügyi feladatokat; 
● vízjogi és vízvédelmi ügyekben végzi az ivóvízkivétel, vízellátás, szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás vagy fürdők vízilétesítményeinek engedélyezésénél szakhatóságként a vizek 

minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló 
körülmények, tényezők vizsgálatát. Az ivóvízkivételre nem hasznosítható és ivóvízbázisnak ki 
nem jelölhető felszíni vízből való egyedi ivóvízkivétel engedélyezésére irányuló eljárásában –Az 

elhanyagolt műveken (szennyvízrendszer, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
tárolására, illetve begyűjtésére alkalmazott eszköz, szennyvízelvezető mű) rovar- illetve 

rágcsálóirtás, valamint elhanyagolt műveken veszélyes készítményekkel végzett tevékenység 
vizsgálata tárgyban indult eljárásban szakhatóságként a környezet-egészségügyi szabályoknak 
való megfelelés, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 
felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtás, a 
veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények 
érvényesítése, A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény vagy vízhasználat 
engedélyezési eljárás, ideértve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény engedélyezését is 
szakhatóságként az ivóvízkivétel és az ivóvízellátás során az ivóvíz minőségi követelményeinek 
teljesülése és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóság biztosítottságát vizsgálja.A 

Környezetvédelmi Főosztály határértékek megállapításához kötött eljárásaiban, tényfeltárási terv 
elfogadására, tényfeltárási záró dokumentáció elbírálására, valamint a szennyezettséggel, 
károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére vonatkozó 
eljárásokban vizsgálja a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, 
egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények 
szakkérdést; 

● felügyeli és ellenőrzi a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve 
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírások betartását; 

● szálláshely-szolgáltatási tevékenység népegészségügyi feladatkörben történő ellenőrzésére, 
● saját célú ivóvízmű ellenőrzése során népegészségügyi feladatkörben szakértőként történő 

közreműködés 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● Közreműködés a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

területére vonatkozóan az alábbi szakterületeken: 
- veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos eljárásokban 
- nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos eljárásokban 
- előzetes és részletes környezeti hatástanulmányok értékelése, véleményezése 
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- környezetvédelmi teljesítményértékelés, felülvizsgálat szakvéleményezése 
- közreműködés az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban 
- kármentesítési dokumentumok véleményezése. 
 

4.2.4.5. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi szakterület: 
● nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság időszakos, 

vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, szabadidő 
eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket; 

● javaslatot tesz, intézkedik az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, 
valamint az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok megszüntetésére; 

● a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység működési engedélye kiadására 
irányuló eljárásban - az intézményre vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 
minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében - szakhatóságként való 
közreműködés; 

● ellátja a táborozás, vándortáborozás bejelentésével, ellenőrzésével kapcsolatos hatósági 
feladatokat; 

● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.2.4.6. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterület: 
● vizsgálja a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását, az élelmiszerek 

fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat, és elősegíti leküzdésüket; 
● végzi és felügyeli a kozmetikai készítmények, étrend kiegészítők előállításának, 

feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, az 
élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések esetén a 
fertőzési forrás, a terjedési út felderítését; 

● ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges hatósági 
intézkedéseket; 

● szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 
● tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a táplálkozás 

és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 
● a működési engedélyezési eljárás, valamint használatba vételi eljárás során szakhatósági 

hozzájárulás kiadása; 
● a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés, a 
kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében jogszabályokban 
meghatározott hatósági ellenőrzések lefolytatása; 



  

333  
● szociális szolgáltatás ellenőrzése során a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek 

teljesítésének ellenőrzése; 
● ellátja a különleges élelmiszerek és az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat; 

● a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek teljesülésének ellenőrzése; 

● ellátja az élelmiszer táplálkozás célú meg nem feleléséről szóló bejelentéssel kapcsolatos 

hatósági feladatokat; 
● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 
 

4.2.4.7. Kémiai biztonsági szakterület: 
● végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 

közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 
● ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi és ellenőrzési feladatokat;  
● feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 

társosztályokkal, szervekkel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.2.4.8. Járványügyi szakterület: 
● irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 

hordozókkal kapcsolatos tevékenységet; 
● folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy a 

járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a járás egész területére, vagy egy 
részére; 

● megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a járás 
lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti; helyszíni járványügyi vizsgálatokat 
végez; 

● vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat; 

● szervezi és ellenőrzi a terhesek HBsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat; 
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● a Népegészségügyi Főosztály számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a járás 

területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről; 
● zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szolgálati út szerint; 
● illetékességi területén szervezi az oltóanyagok elosztását, felügyeli a területen az előírásszerű 

tárolást, nyilvántartást és felhasználást; 
● vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetése iránt; 
● a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását, 
● kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket; 
● folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 

kapcsolatban; 

● figyelő, illetve jelentőszolgálatok működtetését végzi bizonyos betegségek esetén; 
● ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat, felkészíti a járás egészségügyi alapellátó intézményeit a 
szezonálisan előforduló fertőző betegségekre (pl. virális enterális járványok, influenza, 
influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelent és 
jelentet. 

● végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
kivizsgálását, a terjedési út felderítését; 

● ellátja a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének járványügyi ellenőrzését és az ezzel 
kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan 
előforduló fertőzéseket, megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 
megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását; 

● járvány, vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket; 

● nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; 
● végzi a járás területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 

történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását; 
● figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok megelőzésére, 
elhárítására; 

● nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben; 

● nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 
ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló 
eszközökről gondoskodik; 

● ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi kártevőirtást 
végző egyéb képesített személyeket; 

● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
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● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.2.4.9. Egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) feladatok: 
● közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban résztvevő 

szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében; 
● az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 

népegészségügyi ismeretek terjesztését; 
● csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat járási 

szinten kezdeményezi; 
● helyes életvitel-változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 

bevezetését és szervezését; 
● az Egészség Évtizedének Nemzeti Népegészségügyi Programjában foglaltakkal összhangban a 

gyermek és a felnőtt populációt érintő, preventív jellegű rizikófaktor szűréseket kezdeményez és 
végez. A háziorvosok bevonásával a járás lakossága különböző veszélyeztetett korú 
csoportjainak reprezentatív, prevenciós célú többlépcsős rizikó-faktor szűrését kezdeményezi és 
végzi (vérzsírok, vércukor, testsúly, vérnyomás, dohányzási szokások); 

● célzott szűréseket végez az önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, valamint 
civil szerveződések által kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek elsődlegesen 
azt a célt szolgálják, hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós adatait és annak 
befolyásolási lehetőségeit; 

● gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (tápláltsági státusz, a 
keringési, légzőrendszer vizsgálata); 

● népegészségügyi szűrővizsgálatok megjelenési arányának növelése, az optimális lakossági 
részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatot épít ki a területen működő háziorvosi 
szolgálatokkal, védőnőkkel, a szűrővizsgálatot végző intézményekkel, a helyi közvélemény 
formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal. 

 

4.2.4.10. Vezető ápolói feladatok: 
● végzi az alapellátás (háziorvosi-, fogorvosi-, foglalkozás-egészségügyi-, orvosi ügyeleti-,), a 

önálló járóbeteg-szakellátás – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 
ellátásokat is – az otthoni szakápolás és hospice ellátás keretén belül végzett ápolási 
tevékenység, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatainak és működésük feltételeinek az ellenőrzését. Ezen belül az alapszolgáltatások és 
intézményi ellátások személyi és tárgyi feltételeinek, valamint szakmai munkájának az 
ellenőrzését. A pszichiátriai betegek, fogyatékosok, idősek nappali ellátását nyújtó intézmények 
és a rehabilitációs, fogyatékosok, szenvedélybetegek és idősek tartós és átmeneti elhelyezését 
biztosító bentlakásos, ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményeken belül történő komplex 
ellenőrzését is ellátja, 

● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; ellenőrzi az egészségügyi szakdolgozók munkavégzéséhez szükséges 
dokumentációjának az érvényességét, ellátja az egészségügyi szakdolgozó(k) által működtetett 
egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeleti ellenőrzését, 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
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● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt az ápolási alap- és szakfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● az egészségügyi ellátással, szak ai tevéke ységgel kap solatos pa aszok, közérdekű 

ejele tések kivizsgálását elvégezi, kezde é yezi és feladatköré e  egteszi a szükséges 
i tézkedéseket. 

 

4.2.4.11. Vezető védőnői feladatok: 
● ellátja a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét illetékességi körében az egészségügyi 

szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V.2.) EüM rendeletben foglaltaknak 
megfelelően, a minimum feltételek meglétét vizsgálja, a működési engedélyek felülvizsgálatát 
végzi; 

● a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását elvégezi, 
kezdeményezi és megteszi a szükséges intézkedéseket; 

● közreműködik illetékességi körében az egységes, esélyegyenlő védőnői ellátás 
megvalósításában, minőségének fejlesztésében a védőnői ellátás hatékony, az 
egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésében, az egészségügyi 
ágazati jogszabályok érvényesülésének elősegítésében, a szakmai irányelvek, minőségi 
követelmények közvetítésében és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzésében és 
folyamatos nyomon követésében, különös tekintettel az alábbi feladatok ellátásával: 

● segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának 
megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését; 

● közreműködik minőségi indikátorok fejlesztésében, a védőnői ellátás (szakmai 
menedzseri és támogató tevékenység) minőségének követésében és értékelésében; 

● közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek feltárásában, elemzésében a védőnői 
gondozottak egészségi állapotának, elégedettségének nyomon követésével; 

● közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 
● meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk 

lehetőségeit, továbbá közreműködik azok megvalósításában; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt a védőnői alapfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, 

továbbá értékeli, elemzi, jelenti, bemutatja azokat; 

● javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési 
intézkedésekre, továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésre (védőnői állások 
létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, továbbképzések témáira, a kiemelkedő 
munkát végzők jutalmazására, kitüntetésére); 

● segíti a pályakezdő, illetve újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését; 
● kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 
● felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében (különös tekintettel a Védőnői Méhnyakszűrő 
Programra); 

● részt vesz a védőnői szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában, véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában; 

● képviseli a védőnői szakmát illetékességi körben; 
● szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a védőnők 

által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, 
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megvalósításához, felügyeletéhez, értékeléséhez, a területi, az iskola-védőnői 
feladatok helyettesítéssel történő ellátásához; 

● szakvéleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében: 
● körzetek kialakításáról – figyelembe véve a település szerkezetét, a lakosság 

összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak 
számát; 

● ellátandó oktatási intézmények számáról, típusáról; 
● felkérés esetén védőnői állásra pályázókról és pályázatokról; 
● védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére 

irányuló eljárásban; 
● megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.2.4.12. Családvédelmi feladatok: 
● tanácsadást, családtervezési tanácsadást, ifjúsági tanácsadást, családvédelmi tanácsadást tart; 
● igazolást ad családvédelmi szolgálaton való részvételről; 
● vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását; 
● írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; 
● átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 

intézménynek; 
● a CSVSZ védőnője köteles az adatokat bizalmasan kezelni, a titoktartási és adatvédelmi 

kötelezettségének eleget tenni; 
● nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét; 
● éves munkatervet készít; 
● tevékenységét tervezi és az előírásoknak megfelelően dokumentálja; 
● havi esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokon részt vesz; 
● közreműködik a Családvédelmi Szolgálat tevékenysége minőségének fejlesztésében (adatot 

szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, intézkedést kezdeményez). 
 

 4.2.4.13. A jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül: 
● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
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● munkaterve(ke)t készít; 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket; 
● figyelemmel kíséri és értékeli az illetékessége alá tartozó járások közegészségügyi, járványügyi 

helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot 
befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli, stb. tényezőket, az előbbiekkel kapcsolatos 
epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a Járási Hivatalnak 
és a Népegészségügyi Főosztálynak. 

  4.2.4.14. Nemdohányzók védelme 
● felügyeli és ellenőrzi a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény betartását; 
● ellátja a zárt légterű dohányzóhely kijelölésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellátja a jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat engedélyezésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat. 
 

 

 

 

 4.3. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály feladat- és hatásköre 
 

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály feladatait  az egészségbiztosítási és a 
rehabilitációs ellátási feladatai tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kiterjedő illetékességgel 
látja el.  
 

A Nyugdíjbiztosítási Osztály feladatait a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. 
törvény végrehajtására kiadott 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 5.1 pontjában 
meghatározott illetékességi területen végzi.  
 

A Családtámogatási Osztály feladatait a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
végrehajtására kiadott 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete szerint végzi. 
 

 

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály feladataira és működésére a 386/2016. (XII.2.) 
Korm. rendelet, valamint az egyes ágazatok vonatkozásában irányadó anyagi és eljárásjogi 
jogszabályokban, illetve az SZMSZ-ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a 
hatályos kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

4.3.4. A Családtámogatási Osztály feladat- és hatásköre 

 

● a beérkezett kérelmek rögzítése a TÉBA rendszerben, illetőleg a GATH programban, az 
elbírálásához szükséges feladatok, közbenső intézkedések elvégzése, a kérelmek elbírálása és 
feldolgozása, 

● döntések meghozatala, visszafizetésre kötelezés, fizetési meghagyás kibocsátása, 
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● hatósági igazolványok megrendelése az utazási kedvezményhez, hatósági bizonyítvány és 

igazolások kiadása, 
● jogorvoslati eljárásokkal, fellebbezéssel kapcsolatos intézkedések megtétele, 
● méltányossági kérelmek előkészítése és felterjesztése a méltányossági jogkör gyakorlójához, 
● a visszaérkezett ellátások esetében a jogosultság ellenőrzése, az ellátás folyósításának 

felfüggesztése, az újrautaláshoz szükséges intézkedések megtétele, 
● a TÉBA program által generált feladatok, figyelmeztetések kezelése, feldolgozása, 
● az Oktatási Hivataltól, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Munkaerőpiaci Informatikai 

Igazgatóságától (NISZ), a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) beérkezett 
adatszolgáltatások felülvizsgálata, feldolgozása, 

● családtámogatási ellátások, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka utalása 
előkészítésével kapcsolatos teendők, 

● a fogyatékossági támogatás iránti kérelmekhez beérkezett dokumentumok megküldése a 
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály részére, a szakkérdés eldöntésében közreműködés 

kérése céljából, 
● vakok személyi járadékával kapcsolatos feladatok ellátása, 
● jogalap nélkül felvett ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,  
● a nagycsaládos gázár-támogatással kapcsolatosan az évközbeni szolgáltató-váltás, illetve a 

jogosultsági feltételek megszűnése esetén szükséges feladatok ellátása,  
● ügyfélszolgálati feladatok ellátása a személyesen megjelenő ügyfelek részére, 
● Call Centeren, funkcionális e-mail címen érkező levelek, megkeresések kezelése. 
● elkészíti a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint 

elidegenítési és terhelési tilalom alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő jogok és tények 
bejegyezhetőségéhez szükséges iratokat, illetve a Magyar Állam javára az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez 
szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat. 

● elbírálja a további hitelkérelmek ingatlan-nyilvántartásba való bejegyezhetőségét. Jogszabályi 
feltételek és a belső utasításban leírtak alapján a további hitel bejegyezhetőséghez hozzájárul, 
vagy megtagadja azt. 

● ügyféli jogaival élve ellenőrzi az önkormányzatok jegyzőinek lakástámogatással kapcsolatos 
határozatait, és jogsértés esetén azok kijavítását, módosítását, visszavonását kezdeményezi a 
jegyzőnél. 

● az önkormányzatok jegyzőinek határozata alapján gondoskodik az ügyfelek által letétbe helyezett 
támogatások ügyfelek részére történő kifizetéséről. 

● az igénylő kérelmére igazolást ad ki az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló 
jogszabályok alapján arról, hogy az igénylő lakásépítési kedvezményt megelőlegező 
kölcsönszerződéssel nem rendelkezik. 

● az ügyfél kérelme alapján hatósági eljárás keretében kivizsgálja az ügyfelek támogatásra való 
jogosultságát, ha az ügyfél igényét a pénzintézetek elutasítják. 

● hatósági eljárás keretében ellenőrzi a lakáscélú támogatások igénybevételének, 
felhasználásának jogszerűségét, amennyiben a támogatás igénybevételének, felhasználásának 
jogszerűtlenségét állapítja meg, az ügyfelet a támogatás, vagy a támogatás arányos részének 
visszafizetésére kötelezi. 

● elbírálja a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozásának 
csökkentésére vonatkozó kérelmeket. 

● a támogatások jogosulatlan felhasználása esetén, indokolt esetben büntető feljelentést 
kezdeményez a nyomozóhatóságnál.  

●  az ügyfél kérelmére a támogatás visszafizetésére részletfizetést engedélyez, és figyelemmel 
kíséri a részletek befizetését. 
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● a visszafizetésre kötelezett ügyfél nemfizetése esetén a követelés behajtása érdekében 

végrehajtási eljárást kezdeményez az adóhatóságnál. 
érvényesíti a járási hivatal követelését a támogatott személyek ingatlanára harmadik személyek 
által indított végrehajtási eljárásokban. 

● személyes adatok, közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresések nyilvántartása, 
jelentéskészítés negyedévente. 

● beérkező postai küldemények, levelek átvétele, a beérkező posta felbontása, érkeztetése, 
iktatása, szétválogatása és iktatása az informatikai szakrendszerben. 

● részvétel a szakterületet érintő panaszügyek kivizsgálásában. 
● a szakfeladatok ellátásához szükséges ügyviteli feladatok ellátása. 

 

4.3.5. Az Egészségbiztosítási Osztály feladat- és hatásköre 

 

● kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a baleseti táppénz és az utazási költségtérítés 
iránti igények elbírálása, az ellátások megállapítása és utalásra történő előkészítése, 

● a baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi balesetként történő elbírálása, 
● a jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz és az utazási költségek feltárása, a 

visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a megtérítési 
kötelezettség érvényesítése, és a követelések kezelése érdekében a Magyar Államkincstár 
Központ megkeresése, 

● a visszaérkezett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, utazási költség kapcsán szükséges 

intézkedések megtétele, 
● a pénzbeli ellátások igénybevétele során hozott elsőfokú döntés ellen benyújtott fellebbezés 

alapján a saját hatáskörű döntés-felülvizsgálat lefolytatása, másodfokú eljáráshoz szakmai 
vélemény és felterjesztés készítése, 

● a méltányossági jogkörben engedélyezett pénzbeli ellátások kiutalása, 
● a közösségi koordinációs rendeletek, nemzetközi egyezmények alapján megállapítható betegségi 

és anyasági ellátások elbírálása, 
● a foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség érvényesítéséhez a fizetésre 

kötelező határozat kiadása, a jogerős határozatok terhelési, törlési jegyzékkel a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) részére történő átadása, 

● a pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó mulasztásról hatósági döntés kiadása, 
● egyéni vállalkozók üzemi balesetének kivizsgálása, üzemi baleseti jegyzőkönyv elkészítése, 
● a szakterület hatáskörébe tartozó méltányossági, mérséklési, elengedési és fizetési könnyítéssel 

kapcsolatos kérelmek átadása a méltányossági jogkör gyakorlójához, 
● a NAV által biztosított nyomtatványokon a pénzbeli ellátásokból levont magánszemélyekhez 

kapcsolódó adó-, járulék- és tagdíjbevallások, valamint az önellenőrzés elkészítése és 
elektronikus úton történő továbbítása, 

● a KÖZGYÓGY 2005 programban a közgyógyellátással kapcsolatos adatok kezelése, 
nyilvántartása, 

●  a járási hivatalok szakkérdés vizsgálata iránti megkeresése alapján feljegyzés készítése a 
rendszeres gyógyító ellátások költségeiről, 

● a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító határozatok alapján közgyógyellátási 
igazolványok készítése, szükség esetén visszavonása, cseréje, a visszavont közgyógyellátási 
igazolványokról határozat kiadása, 

● a Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (TAJ) való jogosultság elbírálása, a TAJ-t igazoló 
okmány kiadása, a TAJ érvénytelenítése, az érvénytelen igazolványok megsemmisítése, 

● igazgatási szolgáltatási díj megállapítása, illetőleg költségmentesség engedélyezése a TAJ-t 

tartalmazó okmány másodlatának kiállításával összefüggésben, 
● a TAJ-adatbázis folyamatos karbantartása, 
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● bírság kiszabása a nyilvántartási szakterület hatáskörébe tartozó mulasztások esetén, 
● a külföldön biztosított, TAJ-jal rendelkező személyek bejelentésének kezelésével kapcsolatos 

feladatok ellátása, 
● a nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó feladatok ellátása, különösen az ezt elősegítő 

informatikai rendszer alkalmazása, az uniós koordinációs rendeletekhez, valamint az ezen 
rendeleteken alapuló alkalmazási szabályzatban foglalt feladatok ellátása, külföldi biztosítóval 
(pénztárral) történő kapcsolattartás az ezt segítő informatikai rendszeren keresztül, 

● az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint az uniós rendeletek szerinti 
formanyomtatványokkal kapcsolatos eljárások, 

●  megállapodások megkötése az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, a megállapodások 

nyilvántartása a MEGÁLL programban,  
● az okirati bizonyítással kapcsolatos feladatok ellátása,  
● az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó egyéni bejelentések fogadása, 
● az elektronikus ügyintézésre jogosultak és meghatalmazott személyek nyilvántartásának 

vezetése, 
● hatósági bizonyítvány kiadása az egészségbiztosítás felé fennálló tartozásról,  
● hatósági bizonyítvány kiállítása a családok otthonteremtési kedvezményének, illetve az 

otthonteremtési kamattámogatás igénybevételéhez, 
● a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató biztosítás megszűnését követően folyósított pénzbeli 

ellátásokról készített bejelentésének feldolgozása  
● az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési és adatszolgáltatási feladatok 

ellátása  
● az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatok 

ellátása  
● anyatej-elszámolások fogadása, ellenőrzése, feldolgozása, utalásra való előkészítése és 

továbbítása, 
● üzemi balesetből, vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt 

igénybevett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás térítési díjának utólagos 
megtérítésével kapcsolatos eljárás lefolytatása, 

● üzemi balesettel, hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése, 
● keresőképtelenséggel összefüggő adatok nyilvántartása, elemzése, a Keresőképtelenségi 

Monitor Rendszer működtetése,  
● a keresőképesség, a keresőképtelenség ellenőrzésével, elbírásával kapcsolatos feladatok 

ellátása, 
● a munkáltató által kezdeményezett keresőképtelenségi felülvizsgálattal kapcsolatos feladatok 

ellátása, 
● valamennyi, az egészségbiztosítási szakfeladatokhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladat ellátása 

a személyesen megjelenő ügyfelek részére, 
● panaszügyek és közérdekű bejelentések kivizsgálásának koordinálása, válaszlevél tervezetének 

elkészítése, 
● peres eljárás esetén a keresetlevél, illetőleg az iratanyag felterjesztése a peres képviseletet 

ellátó szerv felé, 
● adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
● az igazgatással és ügyvitelszervezéssel összefüggő feladatok ellátása, a központi ügykezelés 

működtetése  
● kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítése, 
● a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. 

 

4.3.6. Nyugdíjbiztosítási Osztály feladat és hatásköre 
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● a nyugellátási szakterületet érintő megtérítési eljárással kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,  
● a jogalap nélkül felvett ellátások megtérítésével, visszafizetésével összefüggő feladatok ellátása, 
● nyugellátások iránti igények elbírálása, döntéshozatal, 
● az Ebtv. szerinti baleseti járadék iránti igények elbírálása, döntéshozatal, 
● a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatainak egyeztetése, a szolgálati idő, jogosultsági idő 

igazolásával kapcsolatos eljárás lefolytatása, döntéshozatal és hatósági bizonyítvány kiadása, 
● tartós ápolást végzők időskori támogatásával összefüggő hatósági feladatok ellátása, 
● az adategyeztetési eljáráshoz kapcsolódó Call Center működtetése, kezelése, 
● az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerek kezelése, 
● tanúmeghallgatási eljárás, valamint a kereseti adatok, a szolgálati idő, a korkedvezményes 

szolgálati idő és az ellátásra való jogosultság, stb. helyszíni vizsgálatának kezdeményezése, a 
vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal, 

● korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása, döntés a 
beszámíthatóság tekintetében, szükség esetén a Központtól állásfoglalás kérésének 
kezdeményezése,  

● az igények elbírálását követően hivatalból, vagy kérelemre intézkedés a döntés felülvizsgálata 
iránt,  

● a fellebbezés alapján intézkedés a döntés módosítása, visszavonása, vagy a szakmai álláspont 
közlésével a fellebbezések továbbítása iránt, 

● nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése,  
● az egyes ellátások megállapításával, illetve továbbfolyósításával kapcsolatos – jogszabályban 

előírt – orvosszakértői vélemények beszerzése, a vizsgálat eredményétől függő intézkedés 
megtétele, 

● informatikai feladatok ellátása, 
● az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
● peres eljárás esetén a keresetlevél, illetőleg az iratanyag felterjesztése a peres képviseletet 

ellátó szerv felé, 
● a személyesen megjelenő ügyfelek részére ügyfélszolgálati feladatok ellátása, igénybejelentések 

felvétele, nyugellátási ügyekhez szükséges nyilatkozatok, jegyzőkönyvek felvétele, írásba 
foglalása, 

● írásos és telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása, a 
szakfeladathoz kapcsolódó ügyviteli és ügykezelési feladatok ellátása, közreműködés az Osztály 
feladatát érintő közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában, ügyfelek saját adataikra 
vonatkozó, adatvédelemmel összefüggő tájékoztatáskérési, betekintési és helyesbítéskérési 
jogai gyakorlásának, továbbá az információszabadságra vonatkozó jogai gyakorlásának 
elősegítése, statisztikai adatszolgáltatás nyújtása az Osztály feladatkörébe tartozó feladatok 
tekintetében. 
 

4.3.7. A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály feladat- és hatásköre 

 

● a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti kérelmek elbírálása, a rokkantsági 
illetőleg rehabilitációs ellátásra való jogosultság megállapítása, 

● kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmek elbírálása, keretgazdálkodással összefüggő 
feladatok ellátása, 

● hivatalból indított eljárás során soros komplex minősítés alapján döntés a rokkantsági, illetőleg 
rehabilitációs ellátásra való jogosultságról, 

● a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
● a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelező határozattal szemben benyújtott 

méltányossági kérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátása, 
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● a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek hatálya alá nem tartozó ellátás esetén szakvéleményt adása a Magyarországon lakó- 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes más államban, vagy abban az államban, amelynek 
állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos 
jogállást élvező, a kétoldalú szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban biztosítottnak 
minősülő személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslattétel az orvosi rehabilitációhoz 
szükséges egészségügyi szolgáltatásokra, 

● együttműködés a rehabilitációs ellátásban részesülő személlyel a rehabilitáció időtartama alatt, 

● rehabilitációs terv megkötése érdekében a rehabilitációs ellátásban részesülő személy adatainak 
rögzítése, nyilvántartás vezetése, 

● a rehabilitációs ellátásban részesülő személyekkel a komplex minősítés részét képező 
rehabilitációs javaslatnak megfelelő rehabilitációs terv készítése, 

● a rehabilitációs terv elkészítése során személyes konzultáció az ügyfelekkel, mely keretében 
szakszerű tájékoztatás nyújtása a rehabilitáció konkrét irányáról, rehabilitációs szolgáltatások 
köréről, a hatályos jogszabályi rendelkezésekről, az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről, 

● az elkészített rehabilitációs terv rögzítése, módosítása, lezárása az RSZR rendszerben 
rendszeres értékelő beszélgetés a tervben foglaltak megvalósulásáról, 

● együttműködés a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel, 
● a jogszabályban meghatározott esetekben az ellátás megszüntetésének kezdeményezése, 
● a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltatók által beérkezett 

állásajánlatokat nyilvántartása, az ajánlatok alapján munkaközvetítés, 
● közreműködés az EU által támogatott, megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációját 

elősegítő projektek végrehajtásában. 
 

Rehabilitációs szakértői, illetőleg orvosszakértői feladatai:  
● az egészségkárosodás mértékének megállapítása, az egészségi állapot orvosszakértői 

vizsgálata személyes vizsgálat, vagy orvosi dokumentáció alapján, 
● bizottsági állásfoglalás alapján az egészségi állapot, és a rehabilitálhatóság komplex 

minősítése 

● rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként, vagy orvosszakértői szervként 
szakkérdésként vizsgálja: 

o a megváltozott munkaképesség alapján járó hozzátartozói nyugellátás esetén az 
egészségi állapotot, 

o baleseti járadék esetén a baleseti egészségkárosodás mértékét, 
o rokkantsági járadék esetén az egészségkárosodás mértékét, 
o fogyatékossági támogatás esetén a súlyos fogyatékosság fennállását és az 

önkiszolgálási képességet, 
o magasabb összegű családi pótlék esetén az egészségkárosodás mértékét és az 

egészségkárosodásnak a kérelmező 18. életéve előtti fennállását, 
o bányászok egészségkárosodási járadéka esetén az egészségkárosodás mértékét, 
o hadirokkantság esetén a hadieredetű fogyatkozást és az általa okozott 

egészségkárosodás mértékét, 
o a keresőképességet, vagy keresőképtelenséget, 
o a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodást, 
o a baleseti táppénz idejének meghosszabbítását, 
o a közúti járművezetők egészségi alkalmasságát, 
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o a közlekedőképességet, 
o a felsőoktatásban résztvevő hallgatók fogyatékosságát, 
o a jogszabályban meghatározott egyéb szakkérdéseket, 

● komplex minősítést végez, és hatósági bizonyítványt állít ki annak eredményéről, komplex 
minősítés keretében szakvéleményt ad a közlekedőképességről is. A közlekedőképességről 
a vizsgálatot  

o a gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság 
igazolásához, 

● a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadálymentesítési 
támogatásra való jogosultság igazolásához végzi el azzal, hogy a megkeresésre a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet 8/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók, 

● ügyfélszolgálati feladatok ellátása a személyesen megjelenő ügyfelek részére, 
● közreműködés a szakterületet érintő panaszügyek és közérdekű bejelentések kivizsgálásában, a 

válaszlevél tervezetének elkészítésében,  
● az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
● peres eljárás esetén a keresetlevél és az iratanyag felterjesztése a peres képviseletet ellátó 

szerv felé, 
● az igazgatási, ügyvitel szervezési, statisztikai feladatok ellátása, 
● a kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítése. 

 

 4.4. A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladat- és hatáskörei 
 

4.4.1. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

 

A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és 
egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat: 
 

4.4.1.1. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által meghatározott feladatokat, 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat, 
● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

4.4.1.2. Koordinációs feladatok:  
● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, 
● feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási Főosztály osztályaival, ennek 

keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít a Főosztály felé, 

● vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat, 
● a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi, 
● kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, 
● segíti a Munkaerőpiaci Osztály program-tervező munkáját, összegyűjti az osztályon megjelenő, 

ahhoz szükséges szakmai információkat, 
● előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok osztályon történő 

teljesítését, 
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● kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat, 
● szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít, 
● megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a hatáskörbe tartozó tájékoztatáskéréseket, 
● kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel, 

● munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken, 
● a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív 

korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A  járási hivatalt 
közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés/szüneteltetés), 

● együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, non-profit szervezetekkel 

a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében, 
● rendszeresen tájékoztatja a szakmai irányító szervet a közfoglalkoztatás támogatással 

kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos 
és hatékony felhasználásáról, 

● ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 
együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat. 

 

4.4.1.3. Illetékességi területén átnyúló feladatok körében: 
● fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket, 
● munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató 

munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos 
kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország 
területére,  

● uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató – az 

illetékességi területen kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére, 
● ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 

 

4.4.1.4. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 

● ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, 
törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési 
segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési 
támogatások és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, 
megszüntetésével, visszakövetelésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

● szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi, 

● a hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel 
kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat, 

● a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Főosztály 
kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és az 
osztály együttműködését, a Foglalkoztatási Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi 
rendelkezések betartásával tájékoztatja a Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló 
munkaerőpiaci információkról, 

● az elsőfokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az osztály az ügy összes iratával és 
a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró Kormányhivatal 
számára, 

● elbírálásra felterjeszti a Járási Hivatal vezetőjének hatáskörébe tartozó méltányossági 
kérelmeket, 
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● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

● elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 
kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

● ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását, 
● belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér, 
● közreműködik a MEV-rendszer működtetésében, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat, 
● ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, 
● ellátja az osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő 

közzétételével kapcsolatos feladatokat, 
● ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 
 

4.4.1.5. Európai uniós és nemzetközi feladatok: 
● az osztályon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal 

(EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat, 
● ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a külföldön munkát vállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a külföldön munkát 
vállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes 
nyomtatványok beszerzéséről, igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti – nyomtatványt állít ki a magyarországi 
munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról, 

● külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 
közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat), 

● ellátja a harmadik országbeli állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentésével 
kapcsolatos feladatokat, 

● részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 
ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerőpiaci szolgáltatás, 
képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a programba 

vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére a hatáskörébe tartozó munkaerőpiaci 
támogatást nyújthat.  

 

4.4.1.6. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 
● munkaközvetítést végez, 
● közreműködik a Főosztály hatáskörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások szervezésében, 

bonyolításában és ellenőrzésében, 
● fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerőpiaci folyamatairól, a 
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foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat, 

● a munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a 

MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, egyéb szolgáltatást nyújt, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít (negyedéves, éves 
prognózisok), elégedettségi felméréseket készít, 

● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, közreműködik a csoportos 
létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

● közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
 

4.4.2. A Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály feladat- és hatásköre 

4.4.2.1. A Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály a munkaügyi hatósági tevékenysége 
tekintetében 

Ellátja a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátásában eljáró 
járási hivatal jogszabályokban és SZMSZ-ben foglalt feladat- és hatásköreit, így különösen: 

● Az általános hatáskörű munkaügyi ellenőrzés alapján, illetve a feltárt hiányosságok 
megszüntetése érdekében a jogszabályokban meghatározott intézkedési és felelősségre vonási 
tevékenységet végez; 

● Adatot szolgáltat és beszámolót készít a járási hivatal és a szakmai irányító szerv részére (havi, 
negyedéves, éves, az országos vizsgálatokról eseti) a szervezeti egység tevékenységéről; 

● Országos rendszerben nyilvántartja a munkaügyi bírságokat, az eljárási bírságokat, befizetésre 
kötelezéseket, költségtérítéseket, hatósági intézkedéseket, a FEIR rendszer szerint kezeli a 
hatósági munkára vonatkozó adatokat, vezeti a jogszabályokban előírt egyéb nyilvántartásokat; 

● Együttműködik a munkaügy irányításában, hatósági tevékenységében jogkörrel rendelkező más 
államigazgatási szervekkel feladataik ellátása során, valamint a közigazgatási szervekkel, a 
munkáltatók és munkavállalók érdekképviseleti szerveivel; 

● Végrehajtja a szakmai irányító szerv által meghirdetett cél- és akcióvizsgálatokat; 
● Az ellenőrzési jogkör gyakorlása érdekében a szakmai irányító szerv által meghirdetett 

ellenőrzési terv figyelembevételével javaslatot tesznek a vezetőnek a szervezeti egység éves 
ellenőrzési tervére, a komplex-, illetve a célellenőrzés alá vont szakágazatok, munkáltatók, 
valamint a vizsgálatok tárgyköre, az ellenőrzések teljesítésének szempontja vonatkozásában. 

 

4.4.2.2. A Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály a munkavédelmi hatósági 
tevékenysége tekintetében 

Ellátja a munkavédelmi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátásában eljáró 
járási hivatal jogszabályokban és SZMSZ-ben foglalt feladat- és hatásköreit, így különösen: 

● Az általános hatáskörű munkavédelmi ellenőrzés alapján, illetve a feltárt hiányosságok 
megszüntetése érdekében a jogszabályokban meghatározott intézkedési és felelősségre vonási 
tevékenységet végez; 

● Adatot szolgáltat és beszámolót készít a járási hivatal és a szakmai irányító szerv részére (havi, 
negyedéves, éves, az országos vizsgálatokról eseti) a szervezeti egység tevékenységéről; 
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● Országos rendszerben nyilvántartja a munkavédelmi bírságokat, az eljárási bírságokat, 

befizetésre kötelezéseket, költségtérítéseket, hatósági intézkedéseket, a FEIR rendszer szerint 
kezeli a hatósági munkára vonatkozó adatokat, vezeti a jogszabályokban előírt egyéb 
nyilvántartásokat; 

● Együttműködik a munkavédelem irányításában, hatósági tevékenységében jogkörrel rendelkező 
más államigazgatási szervekkel feladataik ellátása során, valamint a közigazgatási szervekkel, a 
munkáltatók és munkavállalók érdekképviseleti szerveivel; 

● Végrehajtja a szakmai irányító szerv által meghirdetett cél- és akcióvizsgálatokat; 
● Az ellenőrzési jogkör gyakorlása érdekében a szakmai irányító szerv által meghirdetett 

ellenőrzési terv figyelembevételével javaslatot tesznek a vezetőnek a szervezeti egység éves 
ellenőrzési tervére, a komplex-, illetve a célellenőrzés alá vont szakágazatok, munkáltatók, 
valamint a vizsgálatok tárgyköre, az ellenőrzések teljesítésének szempontja vonatkozásában. 

 

4.5. Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály feladat- és hatásköre 

 

A Főosztály a főosztályvezető közvetlen vezetése alatt működik, a Főosztályon belüli meghatározott 
feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeket, osztályokat osztályvezető vezeti.  
A Főosztály a Miskolci Járási Hivatal önálló jogi személyiség nélküli, önálló feladat- és hatáskörrel 
rendelkező főosztálya, amely élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, 
takarmányellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi, állatvédelmi, állattenyésztési, 
borászati, pálinka-ellenőrzési, növényvédelmi, növényegészségügyi, talajvédelmi,  agrárkörnyezet-

gazdálkodási, növényi termékek esetében élelmiszer-biztonsági, zöldség-gyümölcs minőségellenőrzési, 
károsító-diagnosztikai, növényvédelmi előrejelzési, növényvédőszer-engedélyezéshez kapcsolódó 
feladatokat lát el. 
 

4.5.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügy Osztály feladat- és hatásköre 

 

 Az élelmiszerlánc felügyeletének keretében az élelmiszerek biztonságával, az élelmiszer-
higiéniával, 

 élelmiszerek minőségével, állategészségüggyel, állatvédelemmel és állattenyésztéssel kapcsolatos 
 hatósági ellenőrzési, mintavételi, nyilvántartásba vételi feladatokat lát el. Tevékenysége kiterjed a 
 növényi és állati eredetű alaptermék előállítás, élelmiszer előállítás, feldolgozás, tárolás, szállítás, 
 forgalmazás, vagyis az élelmiszerlánc minden szakaszára. Ezzel kapcsolatban állategészségügyi, 
 állatvédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági intézkedéseket hozhat. 

 

Szakhatóságként közreműködik: 
Szakhatóságként közreműködik az egyes építésügyi hatósági eljárásokban:  
Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
építmény, építményrész esetén, bejelentés köteles élelmiszer előállító létesítmény (beleértve 
vendéglátás, közétkeztetés); élelmiszer forgalmazó illetve tároló; bejelentés köteles takarmány 
forgalmazó, tároló esetén, valamint,  állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos, 
illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatkert, vadaspark, 
baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő rendeltetésű építmény, építményrész;  kegyeleti 
állattemető hulladékégetője, állati tetem-hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, 
takarmány előállító, mesterséges termékenyítő, embrióátültető, önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
építmény, építményrész építése, használatba vétele során történő eljárásokban. 
Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) 
állatok húsvizsgálatát. 
Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát. 
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Vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát. 
Nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, azok adatait a NÉBIH 
részére – értékelés és közzététel céljából – megküldi. 
Szervezi és irányítja a járás vágóhídjain állategészségügyi szaksegédi feladatok ellátását. 
Szervezi és irányítja az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos állami feladatokat végző személyek 
munkáját. 
Végrehajtja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves létesítmény ellenőrzési és monitoring mintavételi terv 
járási és bizonyos szakterületek vonatkozásában megyei feladatait. 
Elkészíti az előirt rendszeres havi, negyedéves és éves, valamint eseti jelentéseket. 
Az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-
mérgezéseket és -fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az eseményeket, és 
megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése érdekében, továbbá adatot szolgáltat az 
egészségügyi államigazgatási szerv részére; 
Együttműködik élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra, vagy állatról emberre 
terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett a Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályával. 
Együttműködik a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal annak tájékoztatása alapján, az egyszerűsített 
adóraktári engedély visszavonásával kapcsolatos eljárása során 

Élelmiszer-jelölési előírások megsértésének észlelése esetén a Főosztály és a Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály egymást haladéktalanul értesíti az eljárás megindításáról az eljárás tárgyát 
képező tényállás ismertetésével, melynek során az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges 
adatokat – így különösen az érintett élelmiszer-vállalkozás azonosításához szükséges adatokat, az 
eljárás tárgyát képező termék azonosításához szükséges adatokat, valamint az ellenőrzés helyére és 
idejére vonatkozó adatokat – a másik fél rendelkezésére bocsátja. 
Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok végrehajtása során a Járási Hivatalvezető 
Hivatalán keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztályával, a megye többi járási hivatalával, és együttműködik a települési 
önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel. 
Szervezi a Tenyészet Információs Rendszerrel (TIR), valamint egyes állatfajok egyedeinek Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével (ENAR) kapcsolatos egyes feladatok ellátását. 
Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-egészségügyi 
feladatok területi ellátását. 
 

Az országos főállatorvos rendelkezéseivel összhangban gondoskodik a megfigyelési körzet 
kialakításáról, a vakcinázásról, a gyógykezelésről, a szolgáltató állatorvosok közcélú igénybevételéről, az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti intézkedések 
végrehajtásáról. 
Döntést hoz az állami kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó összeg esetében. 
Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszer-
minőségellenőrzési, takarmány-ellenőrzési és állatvédelmi, állattenyésztési bírságot szabhat ki. 
Meghatározza az idegen állományból származó állatok állat-egészségügyi megfigyelési célú 
elkülönítésének követelményeit és időtartamát. 
Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 
informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat (TRACES). 
Ellátja az Unió tagállamaiba és harmadik országokba irányuló élő állat- és termékszállítás hatósági 
felügyeletét és bizonyítványt állít ki. 
Ellátja a borászati szállítmányok minősítő tanúsítványainak kiadását. 
Hatósági bizonyítványt, igazolást állít ki az állami támogatásokkal kapcsolatos kifizetési kérelmekhez, ill. 
a földvásárláshoz szükséges állatsűrűségről.  
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Felügyeli: 

● felügyeli a tenyészállat-kiállítást, -árverést a vonatkozó állat-egészségügyi, közegészségügyi és 
egyéb előírások megtartásával, az elismert tenyésztő szervezet, több faj, illetve fajta együttes 
részvétele esetén az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség 
hozzájárulásával, a vonatkozó állat-egészségügyi, közegészségügyi és egyéb előírások 
megtartásával. 

 

Hitelesíti: 
● az embrióátültető állomás nyilvántartását; 
● a tenyésztési adatot. 

 

Engedélyezi: 
● a mesterséges termékenyítő állomás, valamint spermatároló központ üzemeltetését; baromfi- és 

halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetését, 
● a borászati üzemeket, 
● a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány forgalomba 

hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását, 
● az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 

kezelését, felhasználását, további feldolgozását, 
● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 
● külön engedélyt ad ki az 57/2010.(V.7.) FVM rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt élelmiszerek 

kiskereskedelmi forgalmazására, 

● nagy létszámú állattartó telepek, valamint kis létszámú tenyész telepek betelepítését, 
benépesítését. 
 

Nyilvántartásba veszi: 
● a borászati üzemet, 
● az élelmiszer csomagoló anyaggyártó és forgalomba hozó létesítményeket, 
● az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítményeket, 
●  a gyepmesteri és ebrendészeti tevékenység végzését, 
● az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), valamint 

dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről; 
● az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatalai tevékenységet, 
● az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállítási tevékenységet végző 

élelmiszerforgalmazókat, 
● kistermelőket. 

 

Nyilvántartást vezet:   

● az élelmiszerbiztonsági felügyelet alá tartozó létesítményekről,  
● a mesterséges termékenyítő állomásokról, embrióátültető állomásokról, spermatároló 

központokról; 
● az inszeminátorokról, embrióátültetőkről; 
● az állattartókról, tenyészetekről, tartási helyekről; 

● az egyedi azonosítású állatokról, törzsállományokról; 
● az engedélyezett baromfikeltető állomásokról, halkeltető állomásokról, a méhanyanevelő 

telepekről; 
● az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerében igényelhető füljelzőkről. 
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Közreműködik: 

● a védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő fajtáknak, valamint a magyar ebfajtáknak 
az eredeti állapotukban történő megőrzéséről; 

● a pálinka egységes minősítésében. 
 

Ellenőrzi: 
● az élelmiszer-előállító, -elosztó és -forgalomba hozó létesítmény harmadik országba irányuló 

exportra való alkalmasságát a nemzetközi előírásoknak megfelelően. 
● rendszeres jelleggel ellenőrzi a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások 

betartásának az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, 
szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során 
közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások 
betartásának ellenőrzése. 

●  az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az 
élelmiszer visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) 

vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és 
fertőtlenítőszereket, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét - beleértve a rovar - és rágcsálóirtást. 

● az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványokat, okiratokat; 
● a borászati termékek származását, eredetét, minőségét (összetételi és érzékszervi 

tulajdonságok, térfogat, csomagolás és jelölés), a telephely, pince, üzem, raktár működésének 
jogszerűségét, továbbá a jármű rakományát és a tárolás körülményeit, 

● a kiegészítő, segéd- és adalékanyagok minőségét, 
●  a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok megfelelőségét, 
● a gyártástechnológia műszaki feltételeit, 
● a kereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékek minőségét, 
● a jogszabályban előírt nyilvántartás szakmai tartalmát 
● pincékben és a kereskedelemben – rendszeres mintavétellel – a borok minőségét, 
● az import borászati termékek minőségét, 
● a borászati termék származási bizonyítványának valóságtartalmát a borászati üzemben, és a 

hegybíró által vezetett nyilvántartásokban, 
●  a borszőlő feldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonását, 
● a termékleírásnak való megfelelést 
● a helyi borbíráló bizottságok működését. 
● az állatok tartása és szállítása, forgalmazása és vágása során az állategészségügyi és 

állatvédelmi szabályok betartását; 
● ellenőrzi az állattenyésztési törvény, valamint rendeleteinek betartását, a Tenyésztési Program 

megvalósítását, az üzemi teljesítményvizsgálatokat és az egyes elismeréshez és engedélyhez 
kötött tevékenységeket,  

● ellenőrzi az állattenyésztésről szóló törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek 
betartását; 

● a fajta, hibrid gazdaságilag fontos tulajdonságainak alakulását a mintavétel szabályai alapján, 
valamint a keresztezési programot, 

● ellenőrzi az apaállatok tenyésztési engedélyeit, a szaporító anyagok előírt megjelölését, 
forgalmazását és felhasználását, valamint a mesterséges termékenyítő- és az embrió átültető 
állomásokon használt apaállatok idevonatkozó engedélyét; 

● ellenőrzi a tenyészállatok behozatalát; 
● a tenyésztésszervezésben közreműködő szolgáltató szervezetek és szakemberek 

tevékenységét;  
● az Állattenyésztési Ellenőrzési és Felülvizsgálati Szabályzat szerint elvégzi a törzstenyészeti 

ellenőrzéseket, a tenyésztő szervezetek szemléjét, vagy részt vesz ezeken, valamint 
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szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi, kisállat fajokban, illetve fajtákban részt vesz az 
elismert tenyésztő szervezetek tagüzemeiben az éves – vagy szabályzatban rendszeresített más 
időközzel végzett – ellenőrzésekben, ellátja ezek jegyzőkönyvi dokumentálását; 

●  az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő 
állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; 

● állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó 
takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás 
során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; 

●  az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 
előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint 
állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 

● a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 
● az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, 

forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit; 
● az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az 

állatgyógyászati készítmények felhasználását; 
● a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; 
● a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését; 
● az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és 

a szállítóeszközt. 
●  a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a 

járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, 
összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, 
nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a takarmányjelölési 
előírások betartását; 

● a takarmányok felhasználását és szállítását; 
●  a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget;    
●  a takarmányok exportját és importját; 
●  a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 

● a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 
 

Elrendeli: 
● járványveszély esetén szükséges hatósági intézkedéseket,  
● az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a 

járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, fertőzött 
anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját; gondoskodik a 
társhatóságok tájékoztatásáról 

● az állat-egészségügyi programok végrehajtását. 
 

Részt vesz: 
● az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 

valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatait 
● az állatgyógyászati készítmények előállításának, forgalomba hozatalának, országba történő 

behozatalának ellenőrzésében; 

Megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország területén 
történő átszállítását. 
Közreműködik az uniós és nemzeti támogatások jogosultságának ellenőrzésében. 
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4.5.2. A Növény- és Talajvédelmi Osztály feladat- és hatásköre 

 

● Nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelőket 
● Nyilvántartja az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlására, forgalmazására, 

illetve felhasználására jogosító engedélyeket, a növényvédőszer és a termésnövelő anyag 
(engedélyköteles termékek) kereskedelmi egységeit a kis és nagykereskedelmi forgalmazókat 
valamint a tároló helyeket, raktárakat 

● Ellenőrzi az engedélyköteles termékek esetében a reklámozás, tárolás, forgalmazás, szállítás, 
vásárlás és felhasználás személyi- és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerűségét, az előírt 
nyilvántartás vezetését 

● Ellenőrzi a kis és nagykereskedelemben az engedélyköteles termékek párhuzamos behozatal 
követelményeinek való megfelelését, szállítását, raktározását 2.5. Ellenőrzi a légi növényvédelemre 
vonatkozó előírások (szakirányító jelenléte, légi járművezető növényvédelmi továbbképzésének 
érvényessége, tevékenységhez szükséges engedélyek meglétének ellenőrzése, előírt 
nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény felhasználhatósága, stb.) betartását, illetve a 
bejelentéseket nyilvántartja 

● Ellenőrzi a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, az integrált 
növényvédelem elveinek teljesülését, a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok felhasználása 
során a kijuttatás technikai előírások megvalósítását, az egészségügyi és a kémiai biztonságot, az 
engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt szakképesítés meglétét, a növényvédő szer 
felhasználási és vásárlási engedély érvényességét 

● Ellenőrzi a növényegészségügyi nyilvántartásra kötelezett termelők által vezetett nyilvántartási 
rendszert 

● Ellenőrzi az export, import és tranzit forgalomban a vizsgálatköteles árukat 
● Ellenőrzi növény-egészségügyi szempontból a növények, növényi termékek előállítását, 

raktározását, szállítását és forgalmazását, és szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez 

● Ellenőrzi a fa-csomagolóanyag gyártókat, forgalmazókat, hőkezelést végző cégeket, valamint a 
kereskedelemben használt fa-csomagolóanyagokat 

● Ellenőrzi a zárlati károsítók előfordulását a termelőknél és az import szállítmányokban, intézkedik a 
zárlati károsítók felszámolásáról, kötelező védekezést, termékmegsemmisítést rendel el, előkészíti a 
kártalanítási eljárást 

● Ellenőrzi a növényvédelmi gépek alkalmasságát igazoló forgalomba hozatali engedély, valamint a 
kijuttatás technikai alkalmasságát igazoló működési engedély érvényességét 

● Ellenőrzi a földrajzi árujelző oltalomban részesített növényi termékek forgalmazási feltételeinek 
betartását 

● Szakterületén ellátja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 
követelmények betartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat 

● Ellátja a másodfokú növényvédelmi hatósági tevékenységet a jegyzők (mint elsőfokú növényvédelmi 
hatóság) felett 

● Ellátja a jogszabályban meghatározott zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatokat, ellenőrzi a 
belföldön megtermelt, forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, 
gyümölcsöt, dísznövényt és előállításukkal, forgalmazásukkal kapcsolatos követelményeket, a 
nyomon-követhetőség rendszer feltételeinek teljesülését, előírásainak betartását 

● Ellátja a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági 
ellenőrzési feladatokat 

● Termelési, betakarítási, raktározási, szállítási, behozatali, kiviteli, forgalomba hozatali, kísérleti, 
felhasználási, alkalmazási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelező növényvédelmi technológia 
alkalmazását rendelhet el 

● Felszólítja a gazdálkodót a károsítók elleni védekezésre; közérdekű védekezést, állami védekezést, 

illetve megsemmisítést rendel el, hatósági ellenőrzése során növényvédelmi, élelmiszerlánc-

felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabhat ki, szabálysértési eljárást kezdeményezhet, 
büntető feljelentést tehet, illetve szükség szerinti megfelelő intézkedést hozhat 
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● Kiadja a jogszabály szerinti I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlására, 

forgalmazására, illetve felhasználására jogosító engedélyt – az EU tagállamok állampolgárai részére 
is  

● Igazolja az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejártát megelőzően betakarított engedélyezett 
engedélyköteles termékkel kezelt növény, növényi termék forgalomba hozatali követelményeknek 
való megfelelését 

● Elvégzi az EK növényútlevéllel kapcsolatos teendőket, feljogosítja a termelőket a növényútlevél 
kiadására, kiadja a csereútlevelet és ellenőrzi a termelők ezzel kapcsolatos nyilvántartását 

● Mintát vesz növényekből, növényi termékekből növényvédőszer-maradék tartalom vizsgálatra és 
határérték feletti szermaradvány esetén intézkedik  

● Mintát vesz termesztő közegből, vízből, növényekből, növényi termékekből zárlati károsító és toxikus 
anyag tartalom vizsgálat céljából 

● Mintát vesz a forgalmazott engedélyköteles termékek és termésnövelő anyagok hatósági minőség-

ellenőrzésére 

● Részt vesz a lejárt szavatosságú hulladékká váló növényvédő szerek begyűjtésének és 
ártalmatlanításának megszervezésében, valamint a kérelemre indult, lejárt szavatosságú 
növényvédő szerek felhasználhatósági idejének meghosszabbításában 

● Szakhatósági állásfoglalást ad ki piacnyitás, növényvédőszer-raktározási tevékenységre vonatkozó 
telepengedélyezési eljárás és növényvédő szer nagy- és kiskereskedelmi forgalmazási 
tevékenységre vonatkozó működési engedélyezési eljárás esetén 

● Részt vesz az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedés keretében egyes szántóföldi gazdálkodási és 
ültetvény-támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekben, ellenőrzi az agrár- és 
vidékfejlesztési támogatásokban előírt növényvédelmi követelmények betartását 

● Közreműködik az Agrárkörnyezet-gazdálkodási Információs Rendszer (AIR), Parlagfű Információs 
Rendszer (PIR), Növény-egészségügyi Információs Rendszer (PHYSAN) rendszerek 
működtetésében, adatokkal való feltöltésében 

● Részt vesz a növényvédelmi káresetek kivizsgálásában, különösen a növényvédőszer-lopások, 
hamisítások és a növényvédő szerek illegális kereskedelmének kivizsgálásában, felméri az árvizek, 
belvizek vagy egyéb katasztrófahelyzettel érintett növényvédőszer-tároló és- forgalmazó helyeket, 
megteszi a szükséges intézkedéseket 

● Közreműködik méhpusztulások, a vízszennyezések okozta halpusztulások kivizsgálásában 

● Növény-egészségügyi felderítést (monitoringot) végez a zárlati és egyéb nem vizsgálatköteles 
károsítókkal összefüggésben 

● Humán-egészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból veszélyes és allergén 
gyomnövények és egyéb károsítók előfordulása esetén intézkedik a fertőző források felszámolásáról 

● Ellátja a kölcsönös megfeleltetéssel és az agrár-környezetgazdálkodási minimumkövetelményekkel 
kapcsolatos feladatokat 

● Ellenőrzi a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítást és forgalomba hozatalt, valamint az 
egyéb szemleköteles növények termő-, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó helyeit 

● Nyilvántartja a zöldség-gyümölcs forgalmazókat 
● Ellátja a meghatározott növényi termék (zöldség-gyümölcs és egyéb) monitoring mintavételi 

feladatokat 

● Közreműködik a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában 

● Közreműködik a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában 

● Talajvédelmi hatósági eljárása során engedélyt ad ki: talajjavításhoz, mezőgazdasági célú 
tereprendezéshez; a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott talajvédelmi műszaki 
beavatkozásokhoz, létesítmények megvalósításához, amennyiben az engedélyezés nem tartozik 
más hatóság hatáskörébe; szennyvíz, szennyvíziszap, valamint szennyvíziszap komposzt 
mezőgazdasági felhasználásához; nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék 
termőföldön történő felhasználásához; a mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes 
hulladék termőföldön történő felhasználásához, kivéve a mezőgazdasági táblán keletkező növényi 
maradványokat 

● Igazolást ad ki a mezőgazdasági támogatási pályázatokhoz a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: nitrát rendelet) 
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szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről, a talajvédelmi követelmények, valamint a 
termőföld használat követelményei teljesítéséről; hígtrágya termőföldön történő felhasználásához az 
állattartás során keletkező egyéb szervestrágya kivételével 

● Ellenőrzi a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben meghatározott talajvédelmi 
kötelezettségek teljesítését 

● Ellenőrzi a talajvédelmi, valamint egyéb, talajvédelmi előírásokat tartalmazó engedély meglétét, és 
az engedélyekben foglalt talajvédelmi követelmények betartását 

● Termőföldön ellenőrzi a vizek nitrát-szennyezéssel szembeni védelmét szolgáló előírások 
végrehajtását, megtartását a vizek nitrát szennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében 

● Ellenőrzi a nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező 
adatszolgáltatását és nyilvántartását 

● Talajvédelmi járulékot állapít meg, illetve szankcionálás keretében talajvédelmi, nitrátszennyezési és 
nitrát adatszolgáltatási bírságot szab ki 

● Ellátja a forgalmazott termésnövelő anyagok hatósági minőség-ellenőrzését 
● Ellátja a jogszabályban meghatározott szakhatósági feladatokat bányafelügyeleti, építésügyi, 

közlekedési hatósági, légi közlekedési hatósági, ingatlanügyi hatósági, vízügyi hatósági, 
környezetvédelmi hatósági, természetvédelmi hatósági, hírközlési hatósági, erdészeti hatósági, 
kulturális örökségvédelmi hatósági, telepítési hatósági eljárások keretében 

● Ellátja a kölcsönös megfeleltetéssel és az agrár-környezetgazdálkodási minimumkövetelményekkel 
kapcsolatos feladatokat 

● Nyilatkozatot ad a melioráció és az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek 
fejlesztésére igényelt támogatáshoz 

● Részt vesz az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedés keretében egyes szántóföldi gazdálkodási és 
ültetvény-támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekben, ellenőrzi az agrár- és 
vidékfejlesztési támogatásokban előírt talajvédelmi követelmények betartását 

● Létrehozza és működteti a megyei talajtani térképtárat, a nitrát rendelet szerinti adatbázist (AIR nitrát 
modul), valamint kialakítja a szennyvíziszap és hígtrágya termőföldi felhasználásának megyei 
kataszterét, a talajvédelmi hatósági tevékenységéről nyilvántartást (AIR talajvédelmi modul) vezet, 
részt vesz a talajt veszélyeztető, degradációs folyamatok felderítésében 

● Működteti a megyéjére vonatkozó adatokkal kapcsolatban a Talajvédelmi Információs és Monitoring 
Rendszert (TIM) 

● Elvégzi a térinformatikai feladatok ellátásához szükséges alaptérképek, topográfiai térképek, 
talajtérképek és egyéb térképanyag feldolgozását, rendszerbe illesztését, digitalizálását 

● Elvégzi a korábban elkészült talaj és egyéb térképek tematikus feldolgozását és archiválását 
● Bekapcsolódik és a térinformatika eszközrendszerének felhasználásával támogatja a 

növényvédelmi, talajvédelmi hatósági feladatok végrehajtását, valamint az előrejelzési szakterület, a 
károsító diagnosztikai osztály tevékenységét 

● Meglévő adatok illetve új felvételek alapján talajtani, növényvédelmi stb. térképeket szerkeszt 
● Kapcsolatot tart a szakterületén a fejlesztő tudományos szervezetekkel, egyetemekkel és egyéb 

intézményekkel 
● Elvégzi a növény-egészségügyi és növényvédelmi károsító diagnosztikai vizsgálatokat 

● Elvégzi az engedélyköteles termékek (növényvédő szerek, termésnövelő anyagok) hatósági 
engedélyezési vizsgálatait, minőségbiztosítási rendszerében 

● Végrehajtja az engedélyköteles termékekkel, alkalmazott vagy alkalmazásra kerülő technológiákkal, 
a termelést közvetlenül vagy potenciálisan veszélyeztető károsítókkal kapcsolatos biológiai, 
technológiai kísérleteket, vizsgálatokat 

● Elvégzi a növény-egészségügyi felügyelet számára a zárszolgálati intézkedések megalapozását 
szolgáló laboratóriumi vizsgálatokat 

● Adaptálja, kidolgozza és fejleszti a növényvédelmi és növény-egészségügyi vizsgálati módszereket, 
kapcsolatot tart a kutató és fejlesztő intézetekkel és szervezetekkel 

● Részt vesz a mezőgazdasági termelők növény-egészségügyi, növényvédelmi és talajvédelmi 
ismereteinek fejlesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a szaktanácsadásban. 
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4.6. Az Agrárügyi Főosztály feladat- és hatásköre 

 

4.6.1. Az Erdészeti Osztály feladat- és hatásköre 

4.6.1.1. Az Erdészeti Osztály kodifikációs feladatai tekintetében: 
● Megkeresés alapján véleményezi az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvényt (a továbbiakban: Evt.), valamint annak végrehajtási rendeleteit, 
továbbá az erdőt érintő egyéb jogszabálytervezeteket.  

 

4.6.1.2. Az Erdészeti Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
● A körzeti erdőterv alapján erdőterv határozatban megállapítja az erdőgazdálkodók jogait és 

kötelezettségeit. 
● Ellátja az erdőtelepítési-kivitelezési tervek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat, 

dönt az engedély nélküli, vagy engedélytől eltérően telepített erdő, valamint a fásítás, 
önerdősülés fennmaradásáról, felszámolásáról. 

● Ellátja az erdőtelepítések és erdőfelújítások befejezetté nyilvánításával, valamint a befejezett 

erdősítések felülvizsgálatával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
● Végrehajtja az erdészeti hatósági és igazgatási munkával kapcsolatos terepi felvételeket, 

helyszíni szemléket és ellenőrzéseket. 
● Ellátja az erdőterület rendeltetésének és üzemmódjának megállapításához és 

megváltoztatásához kötődő feladatokat. 
● Ellátja az erdő, szabad rendelkezésű erdő és fásítás valamint a fás szárú ültetvények 

létesítéséhez kötődő igazgatási feladatokat. 
● Ellátja az erdőfelújításhoz, erdőneveléshez, valamint az erdőszerkezet-átalakításhoz kötődő 

feladatokat. 

● Ellátja az erdőt károsító hatások elleni védekezéshez kötődő hatósági feladatokat.  
● A vadászható állatfajok jelentős károkozása esetén kezdeményezi a vadászati hatóságnál a 

vadállomány apasztását. 
● Eljár az erdőtűz megelőzését szolgáló szabályok betartatása érdekében. 
● Ellátja az éves erdőgazdálkodói tevékenységhez kötődő hatósági feladatokat. 
● Ellátja az erdészeti és közjóléti létesítményekhez kötődő engedélyezési és nyilvántartási 

feladatokat. 

● Ellátja az erdő igénybevételéhez és megosztásához kötődő feladatokat. 
● Ellátja az erdei haszonvételekhez kötődő igazgatási és hatósági feladatokat. 
● Elrendeli az erdőgazdálkodási tevékenységet és elvégzi a hozzá kötődő feladatokat. 
● Erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírságot szab ki az erdőgazdálkodás szabályainak 

megsértése esetén, leállítja a jogszerűtlen tevékenységet, és elvégzi a hozzá kötődő 
feladatokat, különösen az alábbi esetekben: bejelentés nélkül végzett fakitermelés esetén, az 
erdőgazdálkodási tevékenység előzetes bejelentési kötelezettségének elmulasztása, vagy a 
tervezett és bejelentett erdőgazdálkodási tevékenységek megsértése esetén, az erdő talajában 
keletkezett kár megszüntetése és helyreállításának elmaradása esetén, amennyiben az 
erdőgazdálkodó az erdőből kitermelt faanyag származásáról a szállításhoz nem, vagy nem 
megfelelően állít ki igazolást, az erdő felújítására és a felújítás befejezésére kiszabott határidő 
túllépéséért, az erdő szakszerű felújításának elmaradása esetén, a fa kitermelésére vonatkozó 

előírások megsértése esetén, az erdőtűz-megelőzési kötelezettségek teljesítésének elmaradása 
esetén, bármilyen hulladéknak erdőterületen történő elhelyezése esetén, erdőművelési ágban 
nyilvántartott földterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő módon való igénybevétele 
esetén, amennyiben az erdő természetes felújítását biztosító, az előírt állománytípust alkotó 
fafajok termésének a vadászható vadfajok egyedei által történő felélésével az erdő felújulása 
veszélybe került, és amennyiben a rágással vagy hántással okozott vadkárosítás mértéke azt 
indokolja. 
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● Ellátja az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétellel, nyilvántartásból való törléssel, vagy 

nyilvántartásban történt változással, valamint jogszerűség felülvizsgálatával járó feladatokat. 
● Eljár az állami erdőkre vonatkozó egyedi szabályok érvényesítése érdekében. 
● Ellátja az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületekre vonatkozó 

feladatokat. 

● Eljár az erdei haszonvételek korlátozása ügyében a jogszabály által rögzített esetekben. 
● Ellátja az erdő látogatásával kapcsolatos igazgatási feladatokat. 
● Ellátja a jogszabály által biztosított szakhatósági jogkörét. 
● Az erdőt érintően közreműködik a területfejlesztési, területrendezési tervek készítésében. 
● Az erdei károsítók tömeges elszaporodása esetén az erdőgazdálkodónak elrendeli az ellenük 

történő védekezést. 
● A védekezés elmaradása esetén kezdeményezi a közérdekű védekezés végrehajtását.  
● Amennyiben az erdőben tárolt faanyag kedvező feltételeket teremt a károsítók elszaporodására, 

kötelezi az erdőgazdálkodót annak kezelésére, illetve elszállítására. 
● Gondoskodik az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet esküjének 

letételéről, valamint szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel való ellátásáról. 
● Eljár az erdészeti szakszemélyzettel szemben, a jogszabályban rögzített – erdőt, vagy az 

erdőgazdálkodás biztonságát - veszélyeztető tényállás fennállása esetén. 
● Vezeti az Országos Erdőállomány Adattárat, az erdőgazdálkodói nyilvántartást, az erdészeti 

szakirányítói névjegyzéket, az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást, az erdei lovaglásra és 
járműközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását, az erdőfelújítási biztosítékok előírásáról, 
teljesítéséről és felszabadításáról szóló nyilvántartást. 

● Ellátja az erdészeti hatóság feladatkörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó 
adatszolgáltatási feladatokat. 

● Átvezeti a hatósági döntések által okozott erdészeti térképi változásokat. 
● Elkészíti és aktualizálja az erdőterülethez kötődő digitális térképeket. 
● Részt vesz a nemzeti és közösségi erdészeti támogatási rendszerek működtetésében. 
● Kezeli az állammal szembeni köztartozások (határidőre meg nem fizetett erdőgazdálkodási- és 

erdővédelmi bírság), valamint az erdővédelmi járulék nyilvántartását, kezdeményezi a 
végrehajtás foganatosítását. 

● Elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység teljesítésének elmaradása esetén kezdeményezi a 
végrehajtás foganatosítását. 

● Közreműködik az Országos Erdőállomány Adattár támogatásokkal összefüggő adatainak a 
kezelésében. 

● Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal. 
 

4.6.1.3. Az Erdészeti Osztály koordinációs és egyéb feladatai tekintetében: 
● Ellátja a hatályos ágazati törvények szerint nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentősnek 

minősülő erdőgazdálkodási tevékenységek közzétételével és egyeztetésével kapcsolatos 
feladatokat. 

● Közreműködik a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 
eljárásában az erdőrendezés és erdővédelem érvényesítése érdekében. 

● Közreműködik a közjóléti fejlesztési tervek készítésében. 
● Elkészíti a körzeti erdőterv javaslatot. 
● Elkészíti a körzeti erdőtervekhez kapcsolódó Natura 2000 vizsgálati dokumentációt.  

 

4.6.2. A Földművelésügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.6.2.1. A Földművelésügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében: 
● Megkeresés alapján véleményezi a földművelésügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket.   
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4.6.2.2. A Földművelésügyi Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
● Ellátja a részarány-földkiadási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat. Sorsolás, végsorsolás 

előkészítése, lefolytatása. Elvégzi a maradványföldek hivatalból állami tulajdonba adását.  
● Elvégzi a kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkező személyek pénzbeli kártalanításával 

kapcsolatos feladatokat. 

● Elvégzi a földjuttatási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést. 
● Ellátja a nemzeti forrásból finanszírozott agrárgazdasági beruházások (ültetvények, épületek, 

építmények) ellenőrzésének, nyilvántartásának, jelzálogterhelések törlésének feladatait. 
● Ellátja a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatos feladatokat, helyszíni 

ellenőrzéseket. 
● Ellátja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat. 
● Ellátja az elháríthatatlan külső ok (vis maior) igazolásokkal kapcsolatos szakhatósági 

feladatokat. 

● Ellátja a hegyközségek törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 
● Ellátja jégeső-elhárító szervezetek támogatási kérelmükkel kapcsolatos igazolási feladatokat. 

● Elvégzi a termelői csoportok beszámoltatását. 
● Vezeti a családi gazdaságok hatósági nyilvántartását. 
● Egyes agrárfinanszírozású hitelek igazolásával kapcsolatos feladatokat lát el. 
● Ellátja a „Széchenyi 2020” pályázati kiírásokhoz kapcsolódó igazolási feladatokat. 
● Elvégzi az őstermelői igazolvány használat jogszerűségének és az abban foglalt adatok 

valódiságának ellenőrzését. 
●  Ellátja a gyümölcsültetvény telepítéssel kapcsolatos feladatokat, vezeti a gyümölcsültetvény-

katasztert, továbbá ellenőrzi a gyümölcsültetvény-kataszterbe bejelentett adatok valódiságát, 
illetve a gyümölcsültetvény művelési ágának megfelelő hasznosítást. Ellenőrzi a 
gyümölcstermeléshez kötött támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek mezőgazdasági 
termelő általi teljesítését. Ellátja a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, 
felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő 
értékesítésének feladatát. 

● Ellátja a máktermesztéssel kapcsolatos hatósági feladatokat. 
● Elvégzi a birtok-összevonási célú termőföld vásárlás pályázatainak utóellenőrzését. 
● Ellátja a friss meggy szerződés alapján történő értékesítésével kapcsolatos ellenőrzési 

feladatokat. 

● Ellátja a mezőőri szervezettel, azok támogatásával kapcsolatos állami feladatokat. 

● Mezőőri szolgálatok ellenőrzése önkormányzatoknál (célellenőrzés). 
● Elvégzi a vadászterületek határainak megállapításához, módosításához kötődő feladatokat. 
●  Vezeti a Földtulajdonosi Közösségek, földtulajdonosi közös képviselők és a vadászatra 

jogosultak nyilvántartását 
● Jóváhagyja a vadászati jog hasznosítására kötött haszonbérleti szerződést. 
Szükség esetén intézkedik a vadászati jog kényszerhasznosításáról. 
● Jóváhagyja, módosítja a vadgazdálkodási üzemterveket. 
● Jóváhagyja, módosítja az éves vadgazdálkodási terveket, ellenőrzi azok teljesülését. 
● Ellátja a vad és élőhelye védelmének biztosításával kapcsolatos feladatokat. 
● Komplex ellenőrzést végez a vadászatra jogosultaknál. 
● Ellenőrzi a beiratkozás rendjét a vadászatra jogosultaknál (célellenőrzés). 
● Vadgazdálkodási és vadvédelmi bírságot szab ki a jogszabályban megállapított esetekben. 
● Elvégzi a hivatásos vadászok nyilvántartásba vételét. 
● Ellenőrzi a hivatásos vadászokat a vadászatra jogosultaknál (célellenőrzés). 
● Nyilvántartja, kiadja a vadazonosító jeleket. 
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● Vadállomány-, élőhely-megfigyelést végez a vadászatra jogosultaknál (célellenőrzés). 
● Ellenőrzi az egyéni-, illetve társas vadászatokat a vadászatra jogosultaknál (célellenőrzés). 
● Trófeabírálatot végez, és arról bírálati lapot állít ki. 
● Vadkárbecslő szakértői névsor vezetése. 
● Helyszíni ellenőrzést végez a vad, vadhús kereskedelmével és felvásárlásával foglalkozó 

vállalkozásoknál. 
● Engedélyezi, illetve a helyszínen ellenőrzi a Natura 2000 gyepterületeken található vadászati, 

vadgazdálkodási berendezéseket. 
● Végzi a halgazdálkodási vízterületek nyilvántartásba vételét. 
● Elvégezteti a veszélyeztetett őshonos halállományok mentését. 
● Kijelöli a halászati kíméleti területeket. 
● Kezdeményezi a vízhasználati módok korlátozását. 
● Felméri a halállományt veszélyeztető halfajok állományát, ellenük védekezésre kötelez. 
● Élőhely- és állományvédelmi intézkedéseket rendel el. 
● Kifogott őshonos halak más halgazdálkodási vízterületre, haltermelési létesítménybe telepítését 

engedélyezi. 
● Elbírálja a tilalmi idő alóli felmentés és méretkorlátozás feloldására vonatkozó kérelmeket. 
Jóváhagyja, módosítja a halgazdálkodási terveket. 
● Elvégzi a halászati engedély, fogási napló, fogási tanúsítvány nyomtatványtömb, állami 

halászjegy, állami horgászjegy, horgászvizsga, halászvizsga bizonyítvány kiadását. 
● Ellenőrzi a haltelepítést a halgazdálkodási vízterületen. 
● Elvégzi a társadalmi halőr megbízásának, vizsgáztatásának, továbbképzésének, szolgálati 

igazolvány és szolgálati napló kiadásának feladatait. 
● Vízterületen helyszíni ellenőrzést, bejárást végez. 
● Helyszíni ellenőrzést végez a halgazdálkodásra jogosultak, horgászok, halászok esetében. 
● Halgazdálkodási és halvédelmi bírságot szab ki jogszabályban meghatározott esetekben. 

● Jogszabályban nevesített nyilvántartásokat (halgazdálkodási vízterület, halgazdálkodásra 
jogosultak, halászati őrök) vezet az illetékességi területére vonatkozóan. 

 

4.6.2.3. A Földművelésügyi Osztály koordinációs és egyéb feladatai tekintetében: 
● A Területi Vízgazdálkodási Tanács által létrehozott vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 

bizottságban való részvétel. 
● Részt vesz a Megyei Állami Vadászvizsga Bizottságban. 

 

4.6.3. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.6.3.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 
● illetékességi területen – ha jogszabály másként nem rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi 

hatósági tevékenység körébe tartozó elsőfokú hatósági ügyekben;  
● lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos elsőfokú eljárást; 
● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 
● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 
● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 

kapcsolatos feladatokat; 

● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
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● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért; 

● ellátja a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány jogi képviselők részére történő átadásával, 
visszavételével, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetésével, a fizetendő díj beszedésével 
kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi a biztonsági okmányt kezelő jogi képviselőnél, 
jogtanácsost alkalmazó szervezetnél a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő 
nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások 
és a megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek betartását; 

● gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan az 1996. évi LXXXV. törvény 
által meghatározott eljárási igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 

● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 
részeiről; 

● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 
járási hivatali feladatokat. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások 
betartását. 

 

4.6.4. A Földmérési és Földügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.6.4.1. Földmérési és térképezési feladatok: 
● elsőfokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat 

jelenti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé; 
● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 

rendszer kiépítésében és működtetésében; 
● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 

adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 
és térképészeti munkákat vizsgálja és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 
jogosultak részére adatot szolgáltat; 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles, az egyéb térképtári adatokból, munkarészekről 
másolatot szolgáltat; 

● illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt 
vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-

nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában; 

● ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új 
térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása terhére 
díjfizetés ellenében kisegítő, vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást és 
műszaki tanácsadást végez; 
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● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 

térképtárat működtet; 
● elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelet változásokkal 

kapcsolatos munkákat; 
● közreműködik a megyei földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában; 
● elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat.  
 

4.6.4.2. Földvédelmi, földminősítési, földforgalmi, földhasznosítási és újrahasznosítási feladatok: 
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, eljár az engedély nélküli más célú 
hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 

● illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 
termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● ellátja a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvényben 

meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, továbbá alkalmazza az 
ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket; 

● elvégzi a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával 
kapcsolatos feladatokat; 

● végrehajtja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 

kényszerhasznosításba adásra előírt feladatokat; 
● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható 

döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket; 

● illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 

szempontok fokozott érvényre jutásáról; 
● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 

felterjeszti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 

földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 
újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 



  

362  
üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy 
tanyákról nyilvántartást vezet; 

● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltak alapján 
dönt a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti szerződések jóváhagyásáról. 

 

4.7.  A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály feladat- és hatásköre 

 

4.7.1. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály feladat- és hatásköre 

A Kormány által kijelölt környezetvédelmi és természetvédelmi elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú 
szakhatóságként és szakkérdés vizsgálóként jár el, továbbá ellátja a hatáskörébe utalt másodfokú 
hatósági feladatokat.  
 

Környezetvédelmi igazgatási szervként ellátja: 
● a környezet- és természetvédelemért felelős miniszter által meghatározott feladatmegosztás 

szerint az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) működtetéséhez 
szükséges – hatáskörébe utalt – területi feladatokat,  

● a jogerős hatósági határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.  

 

Közreműködik: 

● a nemzetközi feladatok végrehajtásában,  
● valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi kárelhárítás – külön jogszabályban 

meghatározott – feladatainak ellátásában. 
 

Véleményezi: 
● a települési önkormányzatok környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendelet- és 

határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi 
programokat, 

● a nemzeti park igazgatóságok által összeállított, védett természeti területeket érintő kezelési 
terveket, 

● a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési 
koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési 
szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket, 

● a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését 
elrendelő határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerződést, közbenső mérleget, 
vagyonfelosztási javaslatot.  

 Továbbá: 
● hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad 

azokról,  
● segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági feladataik ellátásában,  
● részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában,  
● ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal,  
● ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a környezet- és természetvédelemért felelős miniszter, 

illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter megbízza.  
 

 Az előzőeken túl:  
● javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba 

(agglomerációkba) történő besorolására,  
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● a határértéket meghaladó légszennyezettségű településekre, térségekre és zónákra intézkedési 

programot készít, nyilvánosságra hozza, irányítja és végrehajtja azt,  
● közreműködik a füstködriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és 

a terv végrehajtásában,  
● szennyezéscsökkentési intézkedési tervet dolgoz ki,  
● ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.  

 

4.7.2. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály feladat- és hatásköre 

 

Természetvédelmi hatáskörben: 
● a Főosztály természet- és tájvédelmi hatósági, szakhatósági, szakvéleményezői, valamint e 

szabályzatban meghatározott további feladatainak ellátása, 
● a természetvédelmi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, 
● vízjogi, légi/vasúti közlekedési/hajózási, elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű 

építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos engedélyezési, építésügyi, régészeti 
eljárásokkal kapcsolatos szakhatóság eljárások lefolytatása, koordinálása,  

● erdészeti, halászati, vadászati, bányászati, talajvédelmi, földhivatali, telekalakítási, építésügyi, 
villamosenergia-ipari, növényvédelmi tevékenységek engedélyezési eljárásaival kapcsolatos 
szakvéleményezés,  

● a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és 
növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény szerinti 
hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, 

● javaslat tétele – laboratóriumi mintavételt és vizsgálatot igénylő esetben a Népegészségügyi 
Főosztály Laboratóriumi Osztály környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumával történő egyeztetést 
követően – az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Szakértői Osztály vezetője részére, 

● részvétel az ellenőrzési terv végrehajtásában, 
● az engedélyező határozatban (szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményben) előírt 

feltételek, előírások teljesítésének ellenőrzése, 
● a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása, 
● az engedély nélkül, vagy szakhatósági hozzájárulás hiányában megvalósított létesítmények, 

gyakorolt tevékenységek és környezethasználatok felkutatása és feltárása, 
● a főosztályvezető, a felettes szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott ellenőrzési 

célprogramok lefolytatása, 
● hatósági eljárások és intézkedések kezdeményezésével összefüggésben: a hatáskörében 

észlelt okok alapján kötelezési és bírságolási eljárás lefolytatása, illetve egyéb hatósági 
intézkedés kezdeményezése, 

● az inváziós fajokra vonatkozó hatáskörök és feladatok ellátása 

● a természetvédelmi kárelhárítás során a Főosztályra háruló feladatok ellátása. 
 

Levegőtisztaság- és zajvédelmi hatáskörben: 
● építésügyi, telepengedélyezési, hőtermelő létesítmények létesítési eljárásokkal kapcsolatos 

szakhatósági eljárások lefolytatása, koordinálása, valamint a sajátos építményfajtákkal 
kapcsolatos építésügyi, villamosenergia-ipari-építésügyi eljárásokkal és a Járási Hivatal 
építésügyi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos szakkérdés vizsgálata, 

● levegőtisztaság- és zajvédelmi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos hatósági feladatok 
ellátása, 

● az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi feladatok 
ellátása és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében rendszert és adatot kezel, 
valamint adatot szolgáltat Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR), 
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Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR), benzintároló létesítmények nyilvántartó 
rendszere tekintetében, 

● javaslat tétele – laboratóriumi mintavételt és vizsgálatot igénylő esetben a Népegészségügyi 
Főosztály Laboratóriumi Osztály környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumával történő egyeztetést 
követően – az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Szakértői Osztály vezetője részére, 

● részvétel az ellenőrzési terv végrehajtásában, 
● az engedélyező határozatban (szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményben) előírt feltételek, 

előírások teljesítésének ellenőrzése, 
● a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása, 
● az engedély nélkül, vagy szakhatósági hozzájárulás hiányában megvalósított létesítmények, 

gyakorolt tevékenységek és környezethasználatok felkutatása és feltárása, 
● a főosztályvezető, a felettes szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott ellenőrzési 

célprogramok lefolytatása, 
● hatósági eljárások és intézkedések kezdeményezésével összefüggésben a hatáskörében észlelt 

okok alapján kötelezési és bírságolási eljárás lefolytatása, illetve egyéb hatósági intézkedés 
kezdeményezése, 

● a környezetvédelmi hatáskörben eljáró Miskolci Járási Hivatal illetékességi területére eső 
légszennyezettségi zóna intézkedési programok nyomon követése, az abban foglaltak 
teljesítésének ellenőrzése, szükség szerint a jogsértési eljárás keretében adatszolgáltatás a 
Földművelésügyi Minisztérium részére,  

● füstködriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában közreműködés, 
● füstködriadó terv végrehajtása során szükséges, a Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó 

intézkedések megtétele a Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály környezetvédelmi 
vizsgálólaboratóriuma bevonásával, 

● az egyedi környezetvédelmi azonosító adatok (környezetvédelmi ügyfél jel és környezetvédelmi 
területi jel) kérelemre, vagy hivatalból történő létrehozása, 

●  a környezetvédelmi hatáskörben eljáró Miskolci Járási Hivatal illetékességi területére készített 
stratégiai zajtérkép és intézkedési terv véleményezése és jóváhagyása. 

 

Hulladékgazdálkodási hatáskörben: 
● hulladékgazdálkodási tevékenység végzésével kapcsolatos engedélyezés és nyilvántartásba 

vételi feladatok ellátása,  
● szakhatósági feladatok ellátása, hulladékkezelő létesítményekkel, nem veszélyes hulladék 

termőföldi hasznosításával kapcsolatos eljárásokban, illetve minden más olyan eljárásban, ahol 
a hulladékgazdálkodás szakkérdésként megjelölésre kerül, 

● az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi feladatok 
ellátása és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében rendszert és adatot kezel az 
Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) és E-PRTR szakrendszerek 

tekintetében, 
● részvétel az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv, az Országos 

Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) és Országos Megelőzési Program (OMP), valamint a területi 
hulladékgazdálkodási tervek és területi megelőzési programok készítésében, 

● veszélyes és nem veszélyes hulladék besorolásának hatósági megállapítása, 
● melléktermék felhasználhatóságára vonatkozó dokumentáció elbírálása, 
● a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatok, a hulladéktároló-hely üzemeltetési 

szabályzatok, a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatok, a válogatómű üzemeltetési 
szabályzatok, az átrakó állomás üzemeltetési szabályzatok, valamint a hulladék üzemi 
gyűjtőhelyek működési szabályzatainak jóváhagyása,  
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● javaslat tétele – laboratóriumi mintavételre és vizsgálatok elvégzésére Népegészségügyi 

Főosztály Laboratóriumi Osztály környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumával történő egyeztetést 
követően – a hulladékok besorolásával, a hulladéklerakóban történő lerakási, illetve egyéb 
átvételi kritériumok ellenőrzése érdekében az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály vezetője részére,  

● a munkaterv szerinti ellenőrzések lefolytatásával részvétel az ellenőrzési terv végrehajtásában, 
● az engedélyező határozatban (szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményben) előírt feltételek, 

előírások teljesítésének ellenőrzése, 
● a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása, 
● az engedély nélkül, vagy szakhatósági hozzájárulás hiányában megvalósított létesítmények, 

gyakorolt tevékenységek és környezethasználatok felkutatása és feltárása, 
● a főosztályvezető, a felettes szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott ellenőrzési 

célprogramok lefolytatása, 
● társhatóságokkal együtt végzett hatósági ellenőrzések lefolytatása, 
● hatósági eljárások és intézkedések kezdeményezésével összefüggésben a hatáskörében észlelt 

okok alapján kötelezési és bírságolási eljárás lefolytatása, illetve egyéb hatósági intézkedés 
kezdeményezése, 

● ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.  
 

Környezeti kármentesítési hatósági hatáskörben: 
● feladat- és hatáskörébe tartozik a kármentesítéssel, földtani közeg védelmével kapcsolatos 

szakértői, hatósági, továbbá szakhatósági és igazgatási feladatok ellátása, 
● lefolytatja a kármentesítés bármely szakaszához (tényfeltárás, beavatkozás, kármentesítési 

monitorozás) kapcsolódó eljárásokat, valamint a kármentesítéshez kapcsolódó tervek 
(tényfeltárási, beavatkozási, kármentesítési monitoring terv) elbírálására irányuló eljárásokat, 

● lefolytatja – a felszíni vízzel, felszín alatti vízzel és földtani közeggel kapcsolatos – kárelhárítási 
tervek elbírálására irányuló eljárásokat, 

● az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi feladatok 
ellátása és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a Felszín alatti víz és földtani 
közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszert (FAVI-KÁRINFO, FAVI-MIR kármentesítési 
része), valamint az Országos Környezeti Kármentesítési program (OKKP) és alprogramjaival 
kapcsolatos adatokat kezeli, 

● a bányászati tevékenység engedélyezési eljárásaival kapcsolatos szakvéleményezés, 
● összefogó szervezeti egység a településrendezési tervek véleményezése tekintetében, 

● a terv szerinti ellenőrzések lefolytatásával részvétel az ellenőrzési terv végrehajtásában, 
● az engedélyező határozatban (szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményben), kármentesítési 

határozatban előírt feltételek, előírások teljesítésének ellenőrzése, 
● a főosztályvezető, a felettes szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott ellenőrzési 

célprogramok lefolytatása. 
 

4.7.3. A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály feladat- és hatásköre 

 

Hatósági, jogi tevékenység: 
● a környezet- és természetvédelmi közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, illetve azokban 

való részvétel és ezen eljárások jogszerűségének biztosítása, 
● környezet- és természetvédelmi igazgatási feladatok ellátása, 
● az ügyfélfogadási feladatok ellátása, 
● jogszabályok, szabályzatok és utasítások előkészítése, tervezetek véleményezése, 
● a környezet- és természetvédelmi hatósági tevékenységgel összefüggő jogértelmezési feladatok 

ellátása, 
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● másodfokú hatósági hatáskörök ellátása, 
● rábízott perképviseleti feladatok ellátása, 
● közmeghallgatások lebonyolításában való részvétel, 
● a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és 

növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény szerinti 
nyilvántartás (CITES nyilvántartás) kezelése, 

● felszámolási és végelszámolási eljárások nyilatkozatainak elbírálása. 

 

Komplex engedélyezési hatáskörében: 
● az egységes környezethasználati engedélyezési eljárással, a környezetvédelmi engedélyezési 

eljárással, a teljesítményértékeléssel, a teljes körű felülvizsgálati eljárással, az előzetes 
vizsgálati eljárással, az előzetes konzultációval kapcsolatos feladatok ellátása, 

● az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi feladatok 
ellátásához kapcsolódóan az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás 
(E-PRTR) tekintetében kezeli az IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszert (IPPC-LNYR), 

● hatáskörében az alábbi ellenőrzési és felügyeleti feladatokat látja el és hatásköröket gyakorolja: 
1. az éves ellenőrzési tervvel kapcsolatban: 

● javaslat tétele – laboratóriumi mintavételt és vizsgálatot igénylő esetben 
Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály környezetvédelmi 
vizsgálólaboratóriumával történő egyeztetést követően – az éves ellenőrzési terv 
elkészítéséhez a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 
osztályvezetője részére, 

● a terv szerinti ellenőrzések során részvétel az ellenőrzési terv végrehajtásában, 
● az engedélyező határozatban előírt feltételek, előírások teljesítésének ellenőrzése, 

2. az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítmények 
ellenőrzésével kapcsolatban: 

● közreműködik az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező 
környezethasználók érintett telephelyeire vonatkozó éves felügyeleti ellenőrzésben, 

● figyelemmel kíséri a felügyeleti díjak befizetését és ellátja a felügyeleti díjhoz 
kapcsolódó nyilvántartási feladatokat, 

3. egyéb ellenőrzések és célprogramok tekintetében: 
● részt vesz a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása eljárásában, 
● az engedély nélkül megvalósított létesítmények és gyakorolt tevékenységek és 

környezethasználatok felkutatása és feltárása, 
● a főosztályvezető, a felettes szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott 

ellenőrzési célprogramok lefolytatása, 
● hatósági eljárások és intézkedések kezdeményezésével összefüggésben: a 

hatáskörében észlelt okok alapján intézkedés, vagy javaslat tétele a hatáskörrel 
rendelkező szervezet felé kötelezési és bírságolási eljárás lefolytatására, illetve 
egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére. 

 

4.8. A Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály feladat- és hatásköre 

 

4.8.1. A Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály kodifikációs feladat- és hatáskörében: 
a) Véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben készített jogszabálytervezeteket. 
b) A hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabály-módosító javaslatokat kezdeményez, 

melyről a kormánymegbízotton keresztül tájékoztatja a szakmai irányító minisztert. 
4.8.2. A Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 
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a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Ipartestület kérésére szakmai segítséget nyújt a megyében működő vállalkozók 
részére a feladatkörébe tartozó kérdésekben. 

b) Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében szakmai értekezleteket tart, szakmai 

anyagokat, tájékoztatókat készít. 
c) Közreműködik a szakmai irányító egységes joggyakorlatának kialakításában. 
d) A hatáskörébe tartozó egyedi ügyekben együttműködik az ügyben érintett hatóságokkal. 

4.8.3. A Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály funkcionális feladatai tekintetében: 
a) közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a Jogi és Perképviseleti 

Osztállyal együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban, 
b) előkészíti a Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály feladatkörébe tartozó hatósági 

ügyekben keletkezett közigazgatási perekkel összefüggő beadványokat, 
c) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket, 
d) összeállítja, feldolgozza és elemzi az ügyiratforgalmi, a hatósági statisztikát, értékeli a hatósági 

tevékenység tapasztalatait, elkészíti a kormánymegbízott által kért, a főosztály tevékenységét 
érintő beszámolókat, 

e) kiemelt feladat a személyes ügyfélfogadás biztosítása, valamint a pénzkezelő helyek 
működtetése, 

f) a vonatkozó szabályzatnak megfelelően feltölti a Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
hirdetményeit a Kormányhivatal honlapjára és a központi elektronikus szolgáltató rendszerre, 
továbbá felelősséget vállal ezek szakmai tartalmáért és naprakészségükért. 

 

4.8.4. A Fogyasztóvédelmi Osztály feladat- és hatásköre: 
 

Koordinációs feladatai tekintetében: 
a) koordinálja és ellátja a termékbiztonság ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban 

meghatározott tevékenységeket, e körben ellenőrzi az áruk és szolgáltatások biztonságosságát 
és megfelelőségüket, vizsgálatokat végez és intézkedéseket tesz; 

b) részt vesz a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (a továbbiakban: KPIR) 
működtetésében, a tudomásukra jutott tények, vagy körülmények alapján a KPIR-en keresztül 
haladéktalanul tájékoztatja a a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárságot mindazon 
árukról, amelyek nem felelnek meg a biztonságossági követelményeknek; 

c) irányítja és ellátja a határon átívelő kereskedelemmel összefüggő fogyasztóvédelmi feladatokat; 
d) összehangolja a területi államigazgatási szervek és civil szervezetek fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos tevékenységét, kapcsolatot tart a feladatköréből adódóan egyéb társhatóságokkal, 
ellenőrző szervekkel és civil szervezetekkel, együttműködési megállapodást köt egyéb 
társhatóságokkal, ellenőrző szervekkel, egyéb szervezetekkel; 

e) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését; 
f) gondoskodik az a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ellenőrzési és Vizsgálati Programjának 

pontos és szakszerű lebonyolításáról, különös tekintettel az egységes jogalkalmazásra és a 
jogkövetkezmények alkalmazási elveinek betartására; 

 

Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai keretében: 
a) Fogyasztóvédelmi hatóságként általános hatáskörében ellenőrzi: 

- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 3. §-ában, 5. § (2)–(4) bekezdésében, valamint 6. és 7. §-ában előírt 
rendelkezések esetén, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a 
továbbiakban: Fgytv.), 
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- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) 
NGM rendeletben, 

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendeletben, 

- a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § 
(2)-(4) bekezdéseiben és 5. §-ában előírt rendelkezések esetén, valamint az Fgytv-ben, 

- az egyes javító - karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. 
(VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1)-(4) bekezdésében és 4-5. §-ában foglalt rendelkezések 
esetén, valamint az Fgytv-ben foglaltakat, 

- a Fgytv. 45/A § (1)-(3) bekezdésében meghatározott mindazon tevékenységekre vonatkozó 
jogszabályi és hatósági rendelkezések megtartását, amelyek a fogyasztókat érintik, vagy 
érinthetik, hatósági eljárásuk keretében a külön jogszabályokban meghatározottak szerint 
jogkövetkezményeket és intézkedéseket alkalmazhatnak. 

-  ellenőrzi a fogyasztók tájékoztatására, a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztói 
szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésre vonatkozó 
rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. 

- A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást 
folytat le a törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén. 

b) Piacfelügyeleti hatóságként megyei illetékességgel ellenőrzi az áru biztonságosságára 
vonatkozó, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: 
Pftv.), valamint a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. 

rendeletben meghatározott követelmények betartását, és jogsértés esetén a Pftv-ben, a Korm. 

rendeletben és az Fgytv.-ben meghatározott eljárást lefolytatja. 
c) Megyei illetékességgel ellátja a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések 

betartásának ellenőrzését, ezen belül lefolytatja az e rendelkezések megsértése miatti 
eljárásokat. 

d) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvényben meghatározott megyei illetékességgel hatáskörében közigazgatási eljárást 
folytat le a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának 
megsértése esetén. 

e) Hatáskörében eljárva ellenőrzi az Fgytv.-ben foglalt rendelkezések megtartását, gyakorolja az 
Fgytv.-ben meghatározott hatósági jogkörét. 

f) A fogyasztók vagyoni érdekének védelme céljából irányítja, koordinálja és ellenőrzi az áruk 
forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások 
megtartását, vizsgálatot folytathat a fogyasztókat érintő ügyekben. 

g) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Vet.) meghatározott 
hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértések 
esetén. 

h) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben (a továbbiakban: Get.) meghatározott 
hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználóval szembeni jogsértések 
esetén. 

i) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben meghatározott hatáskörében 
közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén. 

j) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási 
eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén. 
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k) A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további 

rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvényben meghatározott 
hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések 
esetén. 

l) A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben meghatározott 
hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések 
esetén.  

m) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott hatáskörében 
közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén. 

n) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben meghatározott hatáskörében 
közigazgatási eljárást folytat le a törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén. 

o) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvényben meghatározott 
hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a törvényben foglalt rendelkezések megsértése 
esetén. 

p) A zenés-táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. 
rendeletben foglalt hatáskörében eljárva közigazgatási eljárást folytat le a törvény 
rendelkezéseinek megsértése esetén. 

q) Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket egyéb külön jogszabályok a hatáskörébe utalnak. 
 

A Fogyasztóvédelmi Osztály európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 

a) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárságon keresztül részt vesz a 
termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai 
hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban; 

b) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárságon keresztül kapcsolódik a közösségi 
gyors tájékoztatási rendszerhez (RAPEX), melynek célja a tagállamok közötti gyors 
információcsere súlyos veszély esetén; 

c) Amennyiben az áru forgalomba hozatalát korlátozó intézkedést hoz, vagy a gyártókkal és a 
forgalmazókkal olyan intézkedésekben állapodik meg, amelyek egy árunak az értékesítését, 
vagy használatát súlyos veszély miatt megakadályozzák, korlátozzák, vagy különleges 
feltételhez kötik, tájékoztatnia kell az a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárságot 

d) Ellátja a 2006/2004. EK rendelet végrehajtását az Fgytv. 43/A §-ában felsorolt irányelveket 
átültető tagállami jogszabályokba ütköző európai közösségen belüli jogsértések tekintetében. 

 

Funkcionális feladatai tekintetében: 
a) Ellátja a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos kommunikációs és szervezési feladatokat, 

valamint Hatósági Tanácsadó Irodát és rezsipontot működtet; 
b) Közreműködik az állam iskolai és az iskolán kívüli fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos 

feladatainak ellátásában. 
 

Egyéb feladatai tekintetében: 
a) Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek 

tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez; 
b) Fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentethet meg; 
c) Módszertani segédanyagokat készíthet a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi 

tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében; 
d) Tájékoztatást nyújt a vállalkozói érdekképviseleti szervezetek, gazdasági kamarák részére a 

vállalkozókat érintő jogszabályi változásokról, alkalmazásának módjáról. 
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4.8.5. A Közlekedési Osztály feladata és hatásköre: 
 

1. a vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése , valamint a vizsgáló állomások és a műszaki 
vizsgabiztosok tevékenységének ellenőrzése, az ellenőrzés alapján a jogkövetkezmények 
alkalmazása, továbbá a hatóság által üzemeltetett, valamint az illetékességi területén 
engedélyezett vizsgáló állomáson - a jármű tulajdonosára egyébként irányadó illetékességi 
szabálytól függetlenül - a közlekedési hatóság telephelyén végzett egyedi forgalomba helyezés 
engedélyezése, jármű-honosítási eljárás, valamint a bármely telephelyen végzett forgalomba 
helyezés előtti és időszakos vizsgálat végzése, a vizsgáló állomás és a járműfenntartó 
szervezetek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyelete. 

2. a járműbontókkal történő közreműködői megállapodások megkötése, a járműbontók 
tevékenységének ellenőrzése, bontási engedély kiadása, tevékenység engedélyezésével 
kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, az ellenőrzés alapján a jogkövetkezmények alkalmazása. 

3. A közúti és telephelyi ellenőrzések, valamint az azokhoz kapcsolódó bírságolásra irányuló 
eljárások lefolytatása. 

4. a közúti járművek közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a közúti járművek összeépítésének, egyedi 
átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése. 

5. a kiszabott, de meg nem fizetett közigazgatási bírság végrehajtásának a kezdeményezése. 
6. a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő 

címkézésének ellenőrzése. 
7. a jogsértést megállapító ellenőrzési jegyzőkönyv alapján kezdeményezett eljárás lefolytatása. 
8. a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, valamint a 

kapcsolódó önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése és ellenőrzése. 
9. mezőgazdasági, erdészeti, két, három vagy négykerekű járművek piacfelügyeleti ellenőrzése és 

ezzel összefüggésben a bírságolási eljárások lefolytatása. 
10. Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott 
feladatok tekintetében a digitális tachográf-kártyákkal (a gépjárművezetői kártya, az ellenőri 
kártya, a műhelykártya és az üzemben tartói kártya) kapcsolatos feladatok ellátása, 

11. a tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását 
végző szervezetek engedélyezése és ellenőrzése, 

12. tehergépjárművel végzett saját számlás közúti áruszállítási igazolvánnyal kapcsolatos 
engedélyezési feladatok ellátása. 

13. autóbusszal végzett saját számlás személyszállítási igazolvánnyal kapcsolatos engedélyezési 
feladatok ellátása. 

14. a veszélyes anyagot szállító járművekre előírt „Jóváhagyási igazolás” kiadása. 
15. a gépjárműadó-kedvezmény igénybevételéhez a gépjármű minősítésének műbizonylattal való 

igazolása. 
16. a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeinek ellenőrzése, tevékenység 

megtiltása. 
17. a gépjárműfenntartó szervezetek bejelentésének nyilvántartásba vétele. 
18. közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és 

tartozékok ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. 
19. a mozgáskorlátozott személyek közúti közlekedésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, 

különösen a jármű mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakításához eltérés 
engedélyezése, a mozgáskorlátozott közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságát elbíráló 
bizottságban való műszaki szakértői közreműködés. 

20. tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási engedéllyel és engedélykivonattal 
kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása. 
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21. autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységi engedéllyel és 

engedélykivonattal kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása. 
22. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíj-ellenőrzési 

feladatok ellátása. 
23. az úthasználati díj megfizetésének ellenőrzése. 
24. a közúti járművek előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek 

engedélyezése. 
25. jármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezése. 
26. közúti és telephelyi ellenőrzésekor megállapított jogsértések esetén hatósági eljárás 

kezdeményezése, bírságolási eljárást lefolytatása, meghatározott esetekben tevékenység 
végzésének megtiltása.  

27. bírságolási eljárásokkal kapcsolatosan nyilvántartás vezetése, végrehajtási eljárás 
kezdeményezése.  

28.  nemzetközi autóbuszos különjárati menetlevél kiadása. 
29. kapcsolat tartása a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben központi és területi államigazgatási 

szervekkel. 

30. nyilvántartás vezetése a jogszabály által elrendelt kezelt adatokról. 
31. nyilvántartja, és meghatározott időszakonként leltározza a hatósági eszközöket és anyagokat, 

valamint a szigorú számadású nyomtatványokat. 
32. Hatósági eljárásokhoz kapcsolódóan pénzkezelő helyet működtet. 

 

4.8.6. Az Útügyi Osztály feladat és hatásköre: 
 

Az Útügyi Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai: 
a) Közút, közforgalom elől el nem zárt magánút létesítésének, korszerűsítésének, forgalomba 

helyezésének, megszüntetésének, elbontásának engedélyezése, ennek keretében: 
- települést elkerülő utak, továbbá a legalább 500 m hosszban új nyomvonalon tervezett és 

környezeti hatásvizsgálathoz kötött utak (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a 
közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve) elvi építési 
engedélyezése; 

- út létesítésének, korszerűsítésének (együtt: építésének) engedélyezése, vagy 
engedélyének módosítása (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti 
határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve) és a közút építésével, 
korszerűsítésével összefüggő járda építésének, korszerűsítésének engedélyezése, 

- a hatáskörébe eső műtárgyak építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének és 
fennmaradásának engedélyezése; 

- az út 30 m szabad nyílást meg nem haladó hídjai kiviteli tervének jóváhagyása; 
- út végleges, vagy ideiglenes forgalomba helyezésének engedélyezése (az autópályákat, 

autóutakat, azok műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt 
magánutakat kivéve); 

- út fennmaradásának engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti 
határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve); 

- út megszüntetésének, elbontásának engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok 
műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve); 

- építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, átruházása; 
- jogerős építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képező 

engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezése; 
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b) út engedély nélküli, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő létesítése, korszerűsítése, 

használatba vétele, megszüntetése, elbontása esetén bírság fizetésére, valamint az eredeti 
állapot helyreállítására, vagy a fennmaradáshoz szükséges intézkedések megtételére való 
kötelezés; 

c) a közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára való megnyitásának, vagy a 

közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom előli elzárásának engedélyezése; 
d) országos közút helyi közúttá, vagy magánúttá, helyi közút országos közúttá, vagy magánúttá, 

magánút helyi közúttá, vagy országos közúttá való nyilvánítása; 
e) közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, illetőleg az 

igénybevétel feltételeinek módosítása, a közútkezelői hozzájárulás megtagadása, illetve a 
közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek módosítására vonatkozó igénybevevői kérelem 
esetén; 

f) a közút kezelői hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérő nem 
közlekedési célú igénybevétele, valamint a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, 
csatornába, vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó 
vizek bevezetése esetén az igénybevevő kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a 
hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá pótdíj fizetésére; 

g) hatósági eljárást folytat le, ha a közútkezelő a közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  
42/A. § (2) bekezdése szerinti esetekben a hozzájárulását megtagadja, a hozzájárulás iránti 
kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, és a kérelmező közútkezelő 
döntését sérelmesnek tartja; 

h) külterületen a közút tengelyétől számított 50 m-en, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 m-

en belül építmény elhelyezése, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag 
kitermelése, továbbá a közút területének határától számított 10 m távolságon belül fa ültetése, 
vagy kivágása esetén az eredeti állapot helyreállítására, vagy a közút állagának és a forgalom 
biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésére kötelezés; 

i) közúthoz útcsatlakozás létesítésének engedélyezése a közút kezelője hozzájárulásának 
megtagadása esetén, illetve a létesítés feltételeinek módosítása a kérelmező megkeresésére; 

j) útcsatlakozás útkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelő 
létesítése esetén az elbontás, vagy az átépítés elrendelése; 

k) az út területén, az alatt, vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás felújítására, 
korszerűsítésére, megszüntetésére kötelezés a tulajdonos (kezelő) útkezelői felszólításának 
eredménytelensége esetén; 

l) a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát sértők vagy veszélyeztetők kötelezése az eredeti 
állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való 
tartózkodásra az útkezelői felszólítás eredménytelensége esetén; 

m) a közút nem közlekedési célú, vagy rendkívüli igénybevétele miatti, a helyreállítás befejezésétől 
számított 3 éven belüli süllyedés, vagy más hiba kijavításának elrendelése; 

n) a közlekedés biztonságát, vagy a közút állagát veszélyeztető, közút melletti tevékenység 
megszüntetésére vagy a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút állagának védelme érdekében 
szükséges intézkedés megtételére való kötelezés az útkezelői felszólítás eredménytelensége 
esetén; 

 

Az Útügyi Osztály forgalomszabályozással kapcsolatos feladatai: 
a) vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének, megszüntetésének, ideiglenes 

szüneteltetésének engedélyezése, a vasúti átjáró (új, áthelyezett, illetve megszüntetett vasúti 
átjáró kivételével) és a vasúti gyalogos-átkelőhely forgalmi rendjének és biztonsági előírásai 
meghatározása; 
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b) a vasúti átjáró biztosítási módjának megváltozását követően a vasúti átjáró forgalomba 

helyezése; 
c) közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének és megszüntetésének engedélyezése; 
d) ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyása építési engedélyhez kötött útépítési munka 

esetén; 
e) védett természeti területen lévő közúton – helyi közút kivételével – a természetvédelmi hatóság 

kezdeményezésére a közlekedés (tartózkodás) korlátozása, vagy megtiltása, ha az a védett 
természeti területet vagy értéket zavarja, veszélyezteti, károsítja; 

f) forgalomszervezési, korlátozó intézkedések elrendelése – a környezetvédelmi hatóság 
kezdeményezésére – a levegőterhelés mérséklése érdekében; 

g) forgalomkorlátozás, vagy más intézkedés elrendelése – a környezetvédelmi hatóság, vagy az 
egészségügyi államigazgatási szerv kezdeményezésére – azokon a területeken, ahol a mozgó 
légszennyező források használata a légszennyezettségi határértékek rendszeres és tartós 
túllépését okozza; 

h) nyilvántartást vezet a vasúti átjárók, a vasúti gyalogos-átkelőhelyek helyéről, biztonsági 
előírásairól és az ehhez kapcsolódó hatósági intézkedésekről, továbbá a gyalogos-átkelőhelyek 
kijelöléséről és megszüntetéséről; 

i) elektronikus formátumban adatot szolgáltat az NFM központi nyilvántartása számára a vasúti 
átjárók, vasúti gyalogos átkelőhelyek forgalmi rendjére és a kijelölt gyalogos átkelőhelyek 
létesítésére vonatkozóan. 

 

Az Útügyi Osztály ellenőrzési, közreműködési feladatai: 

a) A közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelői által kialakított forgalmi rend 
figyelemmel kísérése, a forgalom biztonsága vagy zavartalansága érdekében a 
forgalomszabályozás módosításának kezdeményezése, a közút kezelőjének a közlekedés 
biztonságát sértő, vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a forgalmi rend 
felülvizsgálatára való kötelezése; 

b) a közúti forgalomszabályozás, a közutak állapotának, tisztaságának, nem közlekedési célú 
igénybevételének ellenőrzése; 

c) ellenőrzés, építés-felügyeleti ellenőrzés;  
d) jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése; 
e) azokban a közlekedési hatósági ügyekben, amelyekben első fokon a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai járnak el, a másodfokú hatóság a Főosztály; 
f) első fokon eljáró közlekedési hatóság kijelölése járda, gyalogút és azok műtárgyai építése, 

korszerűsítése, fennmaradása, megszüntetése és forgalomba helyezése esetén, valamint ezek 
nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárásokban; 

g) az országos és helyi közúthálózat tervezett fejlesztésének egyeztetése; 
h) közreműködés azon eljárásokban, amelyeknek során a közúthálózatba tartozó utak lakott 

területen belüli teljes szakaszán, vagy annak egy részén a település lakókörnyezetének védelme 
érdekében a közút kezelője a 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik 
behajtását - időszakos vagy állandó jelleggel - korlátozza, a  3,5 tonna megengedett 
össztömeget meghaladó tehergépkocsik, vontatók, mezőgazdasági vontatók és lassú járművek 
közlekedését tiltó korlátozott forgalmú övezetet (zóna) alakít ki, valamint e korlátozások 
esetében a célforgalmi közlekedést megengedő szabályozást vezet be; 

i) elektronikus közúti ellenőrző rendszer, illetve ellenőrző berendezés elhelyezéséhez szükséges – 

a kialakított forgalmi rend ellenőrzése alapján – hozzájárulás adása. 
 

Az Útügyi Osztály szakhatósági, szakkérdéshez kapcsolódó és szakmai együttműködési 
feladatai: 

a) Jogszabályban meghatározott esetekben eljár elsőfokú szakhatóságként. 
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b) Szakhatósági állásfoglalás adása azokban az esetekben, amikor a kérelmező a közút kezelője 

hozzájárulásának megtagadásával, vagy a kezelő által adott feltételekkel nem ért egyet. 
c) Útügyi szakhatósági szakkérdésben történő közreműködés: 

- Más hatóságok jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásaiban. 
- Az elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és műtárgyakkal 

kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – engedélyezési eljárásokban. 
- A bányászati építésügyi hatósági hatáskörbe tartozó építményekre, valamint e létesítmények 

elvi építésének, építésének, használatba vételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárásokban, 
valamint bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásokban. 

- A jogszabályban meghatározott sajátos építményfajtákkal kapcsolatos engedélyezési, 
valamint a villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési, továbbá az autógáz töltőállomások 
engedélyezési, valamint az éghető tartályok és olvadékok tartályainak létesítési, 
használatbavételi és javítási engedélyezési eljárásokban. 

 

Az Útügyi Osztály érdekelt államigazgatási szervként végzett és egyéb feladatai: 
a) Közreműködés – a közúthálózat-fejlesztési elképzelések figyelembevételével – a 

területfejlesztési, területrendezési feladatok ellátásában. 
b) Közreműködés területfejlesztéssel, területrendezéssel összefüggő feladatok végrehajtásában, 

térségi fejlesztés, tervezés koordinálásában, véleményezés. 
c) Közreműködés településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 

eljárásában. 
d) Beruházói, tervezői egyeztetések, szakvélemény, belföldi jogsegély adása, ügyfelek 

tájékoztatása. 
e) Jogszabálytervezetek, útügyi műszaki előírás tervezetek, szabályzatok véleményezése. 
f) Rendszeres és eseti belső adatszolgáltatás. 
g) Panaszok és közérdekű bejelentések kezelése. 

 

Az Útügyi Osztály a Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési feladataival kapcsolatos koordinációs 
feladatai tekintetében hatáskörébe és illetékességébe tartozó egyedi ügyekben együttműködik a 
kormányablakokkal, valamint a közlekedési igazgatási hatóságokkal. 
 

Az Útügyi Osztály hatósági feladatai során a Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési feladataival és 

egyedi közhatalmai aktusokkal összefüggő feladatai tekintetében ellátja a közúti járművezetők 

vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat, a járművezető 

képzéshez kapcsolódó ellenőrzési tevékenységet, és szükség esetén ellátja a bírságolással kapcsolatos 

feladatot: 

a) kezeli a hatáskörébe tartozó feladatokkal összefüggő panaszügyeket, 
b) részt vesz a közúti járművezető-képzés, vizsgáztatás és utánképzés tartalmi és módszertani 

fejlesztésében, 
c) ellátja a hatáskörébe tartozó feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és 

adatszolgáltatási teendőket és az egyedi ügyek elbírálását, 
d) beszedi a feladatköréhez tartozó területek utánképzési és vizsgadíjait, 
e) állást foglal a szakterülettel kapcsolatos egyedi ügyekben, 
f) szükség esetén eltiltja a vizsgázót, illetve a szakoktatót a vizsgán való részvételtől, 
g) az ellenőrzési terve szerint végzi a járművezető képzés tevékenységét, valamint az NKH által 

kiadott ellenőrzési terv alapján ellátja a képzőszervek, szakoktatók, iskolavezetők vizsgálatát, 
h) megszervezi, vezényli a közúti járművezetők kategóriás elméleti vizsgáit, 
i) megszervezi, vezényli a közúti járművezetők kategóriás gyakorlati vizsgáit, 
j) dönt a meghatározott vizsgatárgyból való vizsgakötelezettség alóli mentességről, 
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k) lebonyolítja a közúti járművezetők kategóriás vizsgáit, 
l) továbbítja, illetve az ügyfél kérésére kiállítja a vizsgaigazolást a járművezetésre jogosító okmány 

kiadásához, 

m) ellátja a vizsgáztatási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési, okmánypótlási 
adatszolgáltatási teendőket, 

n) ellenőrzi a külső vizsgahelyek megfelelősségét a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szerint, 
o) beosztja utánképzési programra az ügyfeleket és a program végzésére jogosult képzőszervhez 

irányítja őket, szervezi az utánképzést, kiadja a megbízásokat és ellenőrzi működését, 
p) megszervezi és végzi az adott programhoz tartozó vizsgákat, 
q) elkészíti és kiadja az utánképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat. 
r) kérelemre – díjfizetési kötelezettség teljesítését követően – teljesíti a kategóriás vizsga, vagy az 

utánképzés elvégzéséről szóló igazolás cseréjét, pótlását, 
s) feladatainak ellátása érdekében feldolgozza és kezeli a hatáskörébe tartozó hatósági 

tevékenység során keletkezett adatokat, 
t) szükség esetén utánképzés teljesítéséről szóló igazolás kiadásával egyidejűleg tájékoztatja az 

ügyfelet az egészségügyi szolgálat értesítési kötelezettségéről, 
u) ellátja a járművezetői vizsga érvénytelenítésével, illetve felfüggesztésével összefüggő 

feladatokat, 

v) végzi a vizsgáztatás munkáltatói ellenőrzését, 
w) megszervezi és elvégzi a feltáró foglalkozásokat, 
z) kijelöli a feltáró csoport (explorációs team) tagjait, és megszervezi a feltárást követő team ülést. 

 

Az Útügyi Osztály a Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési feladataival kapcsolatos funkcionális 
feladatai tekintetében: 

a) ellátja az ügyfélfogadási feladatokat,  
b) együttműködik az informatikai szakterülettel a számítógépes vizsgaprogram és egyéb program 

szakmailag megfelelő és biztonságos üzemeltetésében, 
c) ellenőrzi a vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételeit, 
d) ellenőrzi az adott utánképzési programhoz előírt személyi és tárgyi feltételeket, 
e) továbbítja az ötször sikertelen vizsgázók rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz szükséges 

dokumentumokat, és kezeli a hatóság által megküldött határozatokat. 
 

 

4.8.7. A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály feladat- és hatásköre: 
 

Regionális területi illetékesség szerint látja el elsőfokon a hatósági feladatait, valamint az ügyfélfogadást. 
Az osztály a szakmai tevékenységét a jogszabályokban foglaltak alapján, a Budapest Főváros 
Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelölésében 
foglaltakban, valamint az iparügyekért felelős miniszter szakmai irányítása alapján kiadott szakmai 
módszertani figyelembevételével végzi. 
 

A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §-ában kijelölt mérésügyi hatóságként végzi a hatáskörébe utalt, 
az 1991. évi XLV. törvény és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú 

melléklete szerinti kötelező hitelesítésű mérőeszközök első és időszakos hitelesítését: 
a) Vízmérők 

b) Gázmérők és számító egységek 

c) Víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló 
mérőrendszerek 

d) Automatikus mérlegek 

e) Viteldíjjelzők 
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f) Anyagi mértékek 

g) Nem-automatikus működésű mérlegek 

h) Kipufogógáz-elemző műszerek 

i) Súlyok 

j) Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérők 

k) Areométerek 

l) Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök 

m) Áram- és feszültség mérőváltók 

n) Tartály első és további hitelesítés 

o) Tartályszintmérő készülék 

p) Szeszmérőgép 

 

Illetékességi területén belül a Hatóság elvégzi az etalonok hitelesítését, mérőeszközök kalibrálását, 
méréstechnikai vizsgálatát. 
 

A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. §-ában kijelölt műszaki-biztonsági hatóságként a hatáskörébe 

utalt engedélyezési és ellenőrzési feladatok végrehajtása: 
a) a távhőszolgáltatásról szóló törvény alá tartozó műszaki biztonsági hatósági eljárások 

b) a nyomástartó berendezések, rendszerek (ide értve a szállítható nyomástartó berendezéseket 
is) és töltő létesítmények engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások 

c) az éghető folyadékok és olvadékok (ide értve a gyújtó hatású, maró és mérgező folyadékokat) 
tároló tartályai és azok működéséhez szükséges technológiai és biztonsági berendezések 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások 

d) gázüzemű közúti járművek, munkagépek és nem közúti gépek üzemanyag ellátó berendezései 
és az egyedi sűrített földgáztöltő berendezések engedélyezésével kapcsolatos hatósági 
eljárások 

e) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, 
csomagolóeszközök engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások 

f) a villamos csatlakozó-, összekötő és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos hatósági 
eljárások 

g) a földgáz csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek és telephelyi vezetékeinek 

műszaki biztonságával kapcsolatos hatósági eljárások 

h) az ipari és mezőgazdasági célú, gázfogyasztó berendezések engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági eljárások 

i) a megújuló energiahordozót előállító, vagy hasznosító energetikai berendezések 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások 

j) a helyhez kötött motorbenzin-tároló tartályokra, a motorbenzint szállító tartálykocsikra, valamint a 
pisztolygáz gőzvisszavezető rendszerekre vonatkozó, jogszabályban előírt követelmények 
betartásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárások 

k) a felvonó, mozgólépcső létesítésének, áthelyezésének, főbb műszaki adatainak 
megváltoztatásával járó átalakításának, használatbavételének, valamint elbontásának 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások 

l) a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében az energetikai létfontosságú 
rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárások 

m) a gázszerelők és műszaki biztonsági felülvizsgálók közhitelű nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos hatósági eljárások 

 

A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. §-ában kijelölt építési hatóságként a hatáskörébe utalt 
engedélyezési feladatok végrehajtása: 
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 a) összetettsége alapján építménynek minősülő nyomástartó berendezések és rendszerek építési 

hatósági engedélyezése, 
b) nyomástartó berendezések töltésére szolgáló berendezések építésügyi hatósági engedélyezése, 
c) összetettsége alapján építménynek minősülő veszélyes folyadék- és olvadéktárolók építésügyi 

hatósági engedélyezése, 
d) közforgalmú üzemanyagtöltő állomások és műtárgyainak (az utak kivételével) építésügyi 

hatósági engedélyezése, 
e) összetettsége alapján építménynek minősülő gáztárolók építésügyi hatósági engedélyezése, 
f) 50 kVA-nál nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőművet ellátó hőtermelési rendeltetésű 

berendezés védelmét, vagy a 0,5 MW-nál nagyobb hőteljesítményű hőtermelési és 
hőszolgáltatási berendezés (ideérve a fűtőművet is) védelmét közvetlenül szolgáló építmény 
építésügyi hatósági engedélyezése, 

g) ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó, vagy propán-bután gázokat és ezek elegyeiből 
álló gázokat fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés, építménybe beépített 
terménytisztító, vagy szárító, épített üvegipari, vagy fémipari kemence, építménynek minősülő 
helyhez kötött útépítő berendezés építésügyi hatósági engedélyezése, 

h) a biogáz- és komposztálótelep technológiáinak elhelyezését, vagy védelmét közvetlenül szolgáló 
építmény, az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, 
biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és tároló építmény (villamosmű kivételével) építésügyi 
hatósági engedélyezése, 

i) külön jogszabályban meghatározott villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a 
közvetlen vezeték építésügyi hatósági engedélyezése, 

j) a hőtávvezetéket tartó, vagy magában foglaló építmény, beleértve a hőszolgáltatás nyomvonal 
jellegű építményeit is. 

 

Az osztály hatósági, igazgatási, műszaki, gazdálkodási működése keretében az alábbi feladatokat 
köteles a vonatkozó kormánymegbízotti, főigazgatói utasítások, szabályzatok, egyéb leiratok szerint 
ellátni: 

a) a külön jogszabályokban előírt eljárásokban szakhatósági, szakkérdési közreműködés, 
b) a szakmai és gazdasági munkához kapcsolódó adatok elsődleges feldolgozása, tárolása és 

továbbítása, 

c) a hatósági és nem hatósági tevékenység igénybevételéért kirótt díjak számlázása, 
d) munkaszervezés, 
e) közreműködés a létesítmény fenntartásában, karbantartásában, üzemeltetésében, 
f) közreműködés a gépjármű ügyintézésben, 
g) közreműködés anyag- és eszközgazdálkodás területén (beszerzés, fenntartás, leltározás). 

 

5. A Miskolci Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak feladat- 
és hatásköre 

 

5.1. A járási hivatalvezető-helyettes feladat- és hatásköre 

● A járási hivatalvezető utasítása alapján látja el a feladatait. 
● A járási hivatalvezető távolléte, akadályoztatása esetén gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, 

kivéve a kinevezés, felmentés, munkaviszony megszüntetés és fegyelmi döntésekre 
vonatkozóan. 

● Vezeti a hivatalvezetői titkárságot. 
● Ellátja jelen Ügyrend I. fejezet 6.6. pontjában meghatározott járási hivatalvezető-helyettesi 

feladat- és hatásköröket, 
● Javaslatot tesz a járási hivatalvezető részére a hatékonyabb munkavégzés érdekében. 
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● Megszervezi az apparátusi és járási hivatalvezetői értekezleteket, gondoskodik az érintettek 

tájékoztatásáról. 
● Ellátja a Helyi Védelmi Bizottság titkári feladatait. 

 

5.2. Az állami tisztviselők feladat- és hatásköre 

● Az állami tisztviselők biztosítják a járási hivatal hatósági tevékenységének eredményes ellátását, 
elért színvonalának megtartását, valamint közreműködnek az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az ágazati jogszabályok alkalmazásával 
kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordítanak a hatósági 
eljárásokban született döntések szakmai színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● A Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. 

● Kötelesek naprakészen vezetni a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
● Kötelesek rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésre álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek a Hivatal 

állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkednek a döntések, egyéb intézkedések 

közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli az ügyintézőket. 
 

5.3. Az állami ügykezelők feladat- és hatásköre 

● Az ügykezelők a munkaköri leírásban részükre megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzik. 

● Ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettesük megbízza őket. 
● Felelősek a járási hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, az iktató rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért és iktatásáért, a határidő 
nyilvántartás vezetéséért. 

● Közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 
expediálás tekintetében. 

 

5.4. A munkavállalók feladat- és hatásköre 

● Gépjármű vezetési, futárszolgálatifeladatok ellátása. 
 

6. A Miskolci Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
helyettesítési rendje 

 

A Miskolci Járási Hivatal ügyintézőjét, ügykezelőjét, munkavállalóját a hivatalvezető által kijelölt 
ügyintéző, ügykezelő, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások 
tartalmazzák. 
 

7. A Hivatalvezető Titkárság feladat- és hatásköre 

 

A Hivatalvezető Titkárság a járási hivatal önálló osztály jogállású szervezeti egysége. A Hivatalvezető 
Titkárságot a hivatalvezető-helyettes vezeti.  

 

A Hivatalvezetői Titkárság 

● közreműködik a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes feladatainak ellátásában, 
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● segíti a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes munkáját, 
● koordinálja a járási hivatal szervezeti egységeinek tevékenységét, 
● ellenőrzési tevékenysége keretében ellenőrzi a járási hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes 

döntéseinek végrehajtását. 
 

Közreműködik a járási védelmi igazgatási feladatok ellátásában: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a Helyi Védelmi Bizottság Elnöke és titkára jogkörébe tartozó 
feladatok előkészítése; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok 
ellátása.  
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II.22. melléklet 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Ózdi Járási Hivatal Ügyrendje 
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1. Az Ózdi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye:   3600 Ózd, Városház tér 1. 
A Járási Hivatal kirendeltsége:  3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3. 
 

2. Az Ózdi Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A Járási Hivatal élén hivatalvezető áll. A Járási Hivatalon belül Kormányablak és Okmányirodai Osztály, 
Hatósági Osztály, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, Építésügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály, 
Földhivatali Osztály és Társadalombiztosítási Osztály működik.  
 

A Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese látja el a Hatósági Osztály vezetését. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a Járási 
Hivatal létszámadatai a következők: 
 

Ózdi Járási Hivatal 128 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak és Okmányirodai 
Osztály 

28 

Hatósági Osztály 32 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 8 

Építésügyi Osztály 9 

Foglalkoztatási Osztály 18 

Földhivatali Osztály 18 

Társadalombiztosítási Osztály 13 

 

3. Az Ózdi Járási Hivatal működése 

 

Az Ózdi Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és az ahhoz 
kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen 
Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése alapján hivatalból indult eljárás esetén a járási hivatal székhelyén 
működő kormányablak az illetékes. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes az állandó és az 
eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint értekezletet tart. Az 
értekezleten részt vesznek a Járási Hivatal szervezeti egységeinek vezetői. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a Járási 
Hivatal vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek az osztályvezetők, valamint a Járási Hivatal 
vezetője által meghívottak. 
 

A munkaidő – a Kormányablak és Okmányirodai Osztály kivételével – hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, 
pénteken 8.00 - 14.00 óráig tart, a munkaközi szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 
perc időtartamban, azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
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A Kormányablak és Okmányirodai Osztályon a munkaidő hétfőn 7.00-17.00 óráig, keddtől-péntekig 8.00-

18.00 óráig tart. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a Járási Hivatal vezetőjének távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a hivatalvezető-helyettes engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével 
ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a hivatalvezető, illetve a 
hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes feladata, mely az erre 

rendszeresített elektronikus felületen történik. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes egyes feladatok 

hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló szervezeti egységnek 
nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását az erre a feladatra 
kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport 
tagjait a hivatalvezető-helyettes jelöli ki. 
 

4. Az Ózdi Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály feladat- és hatásköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez 
kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá 
a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített 
feladatokat. 

 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

 

4.2. A Hatósági Osztály feladat- és hatásköre  
4.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 

● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását 
végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása esetén) megállapítása, 
megszüntetése; 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása, megszüntetése; 
● aktív korúak ellátására való jogosultságának (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) megállapítása, megszüntetése; 
● alanyi, illetve normatív közgyógyellátás megállapítása, megszüntetése. 

 

4.2.2. Szabálysértési hatósági feladatai: 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal, mint általános szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó 
ügyekben törvényes határidőben megteszi a szükséges intézkedéseket, ennek keretében: 

● a Szabs. tv. 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül elutasítja a feljelentést; 
● a Szabs. tv. 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz. A 83. § (3) 

bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes ügyészségnek; 
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● A Szabs tv. 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot hoz; 
● jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91. §/; 
● ha a tényállás tisztázott és meghallgatás nem szükséges, tizenöt napon belül büntetést szab ki, 

illetve önállóan, vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /102. §/; 
● ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított öt napon 

belül idézést bocsát ki a meghallgatás tárgyában a 103. § (2) bekezdése alapján; 
● elutasítja a nem a jogosult által előterjesztett, vagy elkésett kifogást /106. § (1) bekezdés/; 
● a 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, aki az idézésre nem 

jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére meg nem fizetett pénzbírság, 
helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárás végrehatására a kijelölt 
büntetés-végrehajtási intézetben nem jelent meg; 

● az elővezetés elrendeléséről haladéktalanul értesíti az ügyészt, aki elektronikus úton tekint be a 
határozatba és az eljárás irataiba; 

● a 139. § (5) bekezdése értelmében, ha az elkövető a felhívásban megjelölt határnapon a 
szabálysértési elzárás büntetés, valamint a meg nem fizetett pénzbírság, illetve helyszíni bírság, a 
nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárás végrehajtása érdekében a 
büntetés-végrehajtási intézetben nem jelent meg és az elővezetése sem vezetett eredményre, a 
szabálysértési hatóság az elkövető kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe történő előállítása céljából 
körözését rendeli el. A körözést vissza kell vonni, ha elrendelésének oka megszűnt;  

● gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, valamint a Szabs. tv 39. § 
(2) bekezdés c) - i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni bírság 
végrehajtásáról; 

● 2016. október 15. napjától az ügyek iktatását, teljes körű ügyintézését a Robotzsaru programban 
végzi. 

 

4.2.3. Védelmi igazgatási feladatai: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok ellátása, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és titkára jogkörébe tartozó 
feladatok előkészítése; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok 
ellátása. 
 

4.2.4. Az oktatási feladatok körében: 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok; 
● a közoktatásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok; 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok ellátása: 
● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 

● gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az 
állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést, 
továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe történő 
beíratást; 

●  

● az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást 
megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának; 

● ellátja az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatokat. 
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4.2.5. Egyéb államigazgatási hatósági feladatok: 
● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem 

természetvédelmi területen; 
● levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben történő eljárás során a levegővédelmi követelményt 

megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére 
a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg 
- ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki; 

● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok szolgáltatása a 
VIZIR részére; 

● a méregjelzésű, vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, 
eltulajdonítására, növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy 
vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés továbbítása a növény- és talajvédelmi szolgálat részére; 

● állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 
tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

● ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

● temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 
szolgáltatás felfüggesztése, vagy korlátozása; 

● a menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 
rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása; 

● a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra szerződés 

megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, visszatéríttetéséről, továbbá 
intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről; 

● a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik; 
● állampolgársági eljárás (magyar állampolgárság megszerzése [egyszerűsített honosítási kérelmek, 

klasszikus honosítási kérelmek befogadása és továbbítása a Budapest Főváros Kormányhivatala 
részére], arról történő lemondás, állampolgársági bizonyítvány kiadása); 

● járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és 
megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos 
eljárás; 

● mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához a súlyos 
mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálat 
(közlekedőképesség-minősítés) felterjesztése az elsőfokú rehabilitációs feladatokat ellátó szervhez; 

● Igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 362/2016. (XI. 29.) Kormányrendelet 
alapján 

● jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezése  
● áldozatsegítési szolgáltatás iránti kérelem elbírálása 

● állami kárenyhítéssel kapcsolatban támogató hatósági eljárás 

● járadékra való jogosultság ellenőrzése 

● fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági feladatok ellátása a 387/2016. (XII.2) Kormányrendelet 
alapján. 

 
4.2.6. Közüzemi szolgáltatókkal, valamint kötelezően igénybe veendő közüzemi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatok:  

● a közegészségügyi és a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén az 
ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére történő elrendelése; 

● közműves ivóvíz és szennyvízelvezető hálózat használatával kapcsolatban a fogyasztó kötelezése a 
szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő építmény, berendezés, 
felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, ha a berendezés műszaki szempontból megfelelő 
átalakítására, a szolgáltató hozzájárulás utólagos megszerzésére 
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● a cirkuszi menazséria szolgáltatás felügyeletére vonatkozó hatósági feladatkörében lefolytatja az 
állandó cirkuszi menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárást, helyszíni szemlét 
tart, megkéri a hatáskörrel rendelkező szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásait, elvégzi a 
fenntartó által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatokat; 

● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozathozatalhoz kötődő 
tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 

● jogszabályi feltételek nemteljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának megtiltása; 

● nyilvántartást vezet a járási hivatal által kiadott engedélyekről; 
● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása; 
● a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a szolgáltatás felügyelete. 

 

4.2.7. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, valamint a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 
 

4.2.8. A Járási Hivatal működését segítő funkcionális feladatok: 
● támogatja a Járási Hivatal szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó (pénzügyi, informatikai, 

humánpolitikai, szervezési, iktatási, adminisztratív) funkcionális feladatokat. 
 

4.2.9. A járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken ellátott feladatok: 
A Hatósági Osztály a Járási Hivatal hatáskörébe utal feladatait és hatásköreit az illetékességébe tartozó 
nem járásszékhely települések tekintetében települési ügysegédek útján látja el. 
 

4.3. A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre: 
A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a 
továbbiakban: Gyvt.) és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott gyámügyi és gyermekvédelmi 
hatósági feladatokat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. A Járási Hivatal 
illetékességi területén a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános elsőfokú hatóságként 
jár el.  
 

4.3.1. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében: 
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más 

alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, 

fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg – a feltételek 
fennállása esetén – családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, szünetelését, megszűnését, 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, 
● a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan  
● dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a 

javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő 
elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról,  

● vélemény ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes 
elhelyezéséről, és  

● a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának vagy a javítóintézet igazgatójának az együttes 
elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek kiadásáról, és 
megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket,  

● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 



386 

 

● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő kapcsolatának 
alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt 
esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét, 

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy hallgatói 

jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg megállapítja a 
fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 

● dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési 

felügyeletéről, 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
● dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti 

gondnok elszámolásának elfogadásáról, 
● kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését és a 

szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
● a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi 

területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény 
elkészítésére. 

 

4.3.2. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

4.3.3. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
● teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
● megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
● hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársként való 

részvételéhez,  
● a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás megállapításával 

összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apaság megállapítása és 
apasági vélelem megtámadása iránti perindításhoz, ha a törvényes képviselő a hozzájárulás 
megadásában tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg,  

● cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az 
apasági védelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha: 
● az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
● az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást 

azért nem adja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn, 
● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt, 
● megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait,  
● megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették,  
● várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
● titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a gyermek 

lakóhelyét, és intézkedik az iratok átadásáról, feltéve, hogy nincs folyamatban a gyermek 
örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 
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4.3.4. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban: 
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi 

örökbefogadásához. 
 

4.3.5. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok 

gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek 
kiadása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen 

korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a 
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó 
gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság 
esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból 
való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése, 

● a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 

4.3.6. A Járási Hivatal feljelentést tesz: 
● gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, 
● a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 

 

4.3.7. Jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak nyilvánítását. 
 

4.3.8. A Járási Hivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban: 
● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 

indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli 
el,  

● intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról, 
● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt, ha a szülői felügyeleti jog gyakorlása során a szülő - a lelkiismereti és vallásszabadság körébe 

tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, valamint a szülői 
felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező 
támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához,  
● dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
● jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, 
● jóváhagyja a gyermek részére a szülői ház, vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely 

elhagyását, 
● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével 
kapcsolatos ügyben, továbbá - a 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 egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az 
igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország 
vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére közreműködik a tartásdíjat megállapító és 
a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj 
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felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó 
kérelmek ügyében, 

● engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében 
történő foglalkoztatását, 

● eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, 
csökkentésére, vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében.  

 

4.3.9. A Járási Hivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: 
● a gyermek részére gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot, családba fogadó 

gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli,  
● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
●  felügyeli a családbafogadó gyám, felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám és helyettes 

gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, 

eseti gyámot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére gondnokot, 
méhmagzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat, 

● felveszi, jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, és gondoskodik annak a 
nyilvántartásba való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő megküldéséről,  

● támogatót, hivatásos támogatót rendel, felügyeli tevékenységüket, valamint felfüggeszti, elmozdítja 
vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót, 

● 18. életévét betöltött cselekvőképességében bármely ügycsoportban korlátozott személy művi 
meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez hozzájárul. 
 

4.3.10. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy fizetési 

számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált 
értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb 
tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159§-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, 
amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával 

kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

4.3.11. A Járási Hivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 
szerinti családvédelmi koordinációért felelő szervként. 

 

4.3.12. A Járási Hivatal gyakorolja a Start-számlával, kincstári letéti Start-számlával rendelkező gyermek 
magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó hatáskört. 
 
4.3.13. A Járási Hivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35.§ (5) 
bekezdésében meghatározott esetekben. 
 
4.3.14. A Járási Hivatal rendeli ki az idegenrendészeti hatóság megkeresésére az eseti gondnokot vagy az 
eseti gyámot a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény 87/D.§ (7) bekezdésében meghatározott esetben.  
 

4.4. Az Építésügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.4.1. Elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági feladatok: 
● kiemelt jelentőségű, általános építésügyi hatósági eljárások, 
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● kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő 
építésügyi hatósági eljárások, 

● az elsőfokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyek eljárásainak lefolytatása, 
● építésügyi szakhatósági feladatok, 
● jókarbantartási eljárások lefolytatása. 
● építésügyi hatósági szolgáltatás feladatai. 

 

4.4.2. Elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladatok: 
● építési kivitelezési tevékenységek ellenőrzése, 
● építésrendészeti eljárások lefolytatása. 

 

4.4.3. Építésfelügyeleti feladatai körében: 
● az építésfelügyeleti hatóság az épített környezet védelméről és alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Étv.) 46. § (2) bekezdésében meghatározott feladatait hivatalból, más 
közigazgatási szerv megkeresésére vagy kérelemre folytatja le, 

● ellenőrzi, vagy ellenőrizheti: 
● hogy a tervező és a fővállalkozó kivitelező rendelkezik-e a lakóépület építésének egyszerű 

bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással, 
● az építésfelügyeleti hatóság tiltása ellenére végzett építési tevékenységet, 
● az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
● azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő 

jogosultsággal, 
● az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
● az építési napló meglétét, vezetését és annak tartalmát, 
● az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását, 

● az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt 
jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint – az építésügyi és örökségvédelmi hatósággal 
együttműködve – azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem veszélyezteti-e a műemléki 
értékeket, 

● az építésfelügyeleti hatóság felkutatja: 
● a szabálytalan építési tevékenységeket, 
● az építési, vagy bontási engedély nélkül végzett építési tevékenységeket, 
● az Étv. 48. §-a szerinti szabálytalan tevékenységeket, valamint azon építési engedélyhez vagy   

   az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységet, amelyet a  
   helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végeztek. 
 

● az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzéséhez, a tényállás tisztázásához az Építésügyi Monitoring 
alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat vizsgálhat, 

● a helyszíni ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi. Az építésfelügyeleti hatóság az 
ellenőrzésbe más – jogszabályban erre felhatalmazott – szervet, szervezetet is bevonhat, az építési 
helyszín ellenőrzését az építésfelügyelő a bevont szerv, szervezet képviselőjével is lefolytathatja, 

● a speciális vizsgálatok elvégzése érdekében az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 53/A. § (3) 
bekezdésében meghatározott szakértő, vagy minőség-ellenőrző szerv közreműködését is igénybe 
veheti. 

 

4.5. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.5.1. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Járási Hivatal  
● ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési 

járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és 
visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében 
eljáró kormányhivatal hatáskörébe, 



390 

 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
● a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon 

munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos 
létszámcsökkentéssel érintett székhelye, vagy telephelye a járási hivatal illetékességi területén van, 

● munkaközvetítést végez, 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, 
döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 
önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági 
szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, 

● a saját hatáskörben nyújtott álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások 
tekintetében méltányossági jogkört gyakorol, 

● elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a rendbírsággal kapcsolatos ügyben, ha a rendbírságot 
megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint részére 
kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe tartozik. 

 

4.5.2. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai körében: 
 

● közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában, 
● munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból, 
● fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 
● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található közfoglalkoztatókkal, 

a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, 
● át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 

hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 
● jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan, 
● ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését, 
● ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését, 
● ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát, 
● az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat, 
● dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról, 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● szervezi a közfoglalkoztatást. 
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4.6. A Földhivatali Osztály feladat- és hatásköre 
A Járási Hivatal ellátja a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 
illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 
 

4.6.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● illetékességi területén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi 

hatósági tevékenység körébe tartozó elsőfokú hatósági ügyekben;  
● lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos elsőfokú eljárást; 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat 

folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 
● gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 
● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást. 

 

4.6.2. A földmérési feladatok körében: 
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával kapcsolatos 
hatósági (szakhatósági) hatásköröket, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály részére 
továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás 
esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot 
helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

● első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a termőföldek 

hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba sorolásokat; 
● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a 

jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 
● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett 

változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja, 
eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat; 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat; 
● a numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári feladatokat; 
● illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz 

az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-

nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában; 

● ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új 
térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést végez, 
az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása terhére 
díjfizetés ellenében kisegítő, vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást és műszaki 
tanácsadást végez; 

● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat 

működtet; 
● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható 

döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi a 
szükséges intézkedéseket; 
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● illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a 
földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges 
intézkedéseket; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a földvédelmi 
járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi járulékok és 
bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál jobb 
minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi szempontok 
fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak. 
 

4.6.3. Egyéb feladatai tekintetében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● ellátja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos járási 

hivatali feladatokat. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztállyal együttműködve 
ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását; 

● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 
földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 

● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 
kapcsolatos feladatokat; 

● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat 
jelenti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé; 

● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító rendszer 
kiépítésében és működtetésében; 

● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésérre vonatkozó előírásoknak 

megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, felhasználásáért, 
tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért; 

● intézkedik a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos körzeti földhivatali feladatok jogszerű 
végrehajtásában; 

● a földtulajdonjogának átruházására irányuló, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletet 
tartalmazó okiratok elkészítéséhez szükséges, meghatározott biztonsági elemekkel rendelkező papír 
alapú okmányt forgalmazza a jogi képviselők számára, arról kimutatást vezet; 

● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 
földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 
újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 
üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy 
tanyákról nyilvántartást vezet; 

● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltak alapján 
dönt a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti szerződések jóváhagyásáról; 
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● a családi gazdaság létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt 
támogatásukról szóló 326/2001. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a családi gazdaságok 
nyilvántartását vezeti 

● a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a 
mezőgazdasági őstermelők hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatok 

● mezei őrszolgálat nyilvántartásával, szakmai felügyeletével, a mezőőrök vizsgáztatásával, 
eskütételével és szolgálati napló kiadásával összefüggő hatósági feladatok ellátása a fegyveres 
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
alapján 

 

4.7. Társadalombiztosítási Osztály feladat- és hatásköre 

Hatósági feladatai körében ellátja:  
● nyugellátások iránti igények elbírálása, döntéshozatal, 
● az Ebtv. szerinti baleseti járadék iránti igények elbírálása, döntéshozatal, 
● a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatainak egyeztetése, a szolgálati idő, jogosultsági idő 

igazolásával kapcsolatos eljárás lefolytatása, döntéshozatal és hatósági bizonyítvány kiadása,  
● az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerek kezelése, 
● tanúmeghallgatási eljárás, valamint a kereseti adatok, a szolgálati idő, a korkedvezményes szolgálati 

idő és az ellátásra való jogosultság, stb. helyszíni vizsgálatának kezdeményezése, a vizsgálat 
eredménye alapján döntéshozatal, 

● korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása, döntés a 
beszámíthatóság tekintetében, szükség esetén az ONYF-től állásfoglalás kérésének 
kezdeményezése,  

● az igények elbírálását követően hivatalból, vagy kérelemre intézkedés a döntés felülvizsgálata iránt,  
● a fellebbezés alapján intézkedés a döntés módosítása, visszavonása, vagy a szakmai álláspont 

közlésével a fellebbezések továbbítása iránt, 
● nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése,  
● az egyes ellátások megállapításával, illetve továbbfolyósításával kapcsolatos – jogszabályban előírt 

– orvosszakértői vélemények beszerzése, a vizsgálat eredményétől függő intézkedés megtétele.   
● a nyugellátási szakterületet érintő megtérítési eljárással kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,  
● a jogalap nélkül felvett ellátások megtérítésével, visszafizetésével összefüggő feladatok ellátása, 
●  

● az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerek kezelése,  
● a Tbj. 34. §-a szerinti megállapodások megkötése, jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések intézése, 
● a személyesen megjelenő ügyfelek részére ügyfélszolgálati feladatok ellátása, igénybejelentések 

felvétele, 
● nyugellátási ügyekhez szükséges nyilatkozatok, jegyzőkönyvek felvétele, írásba foglalása, 
● írásos és telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása, 
● a szakfeladathoz kapcsolódó ügyviteli és ügykezelési feladatok ellátása,  
● közreműködés az Osztály feladatát érintő közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában, 
● ügyfelek saját adataikra vonatkozó, adatvédelemmel összefüggő tájékoztatáskérési, betekintési és 

helyesbítéskérési jogai gyakorlásának, továbbá az információszabadságra vonatkozó jogai 
gyakorlásának elősegítése, 

● statisztikai adatszolgáltatás nyújtása a nyugdíjbiztosítási szakterület feladatkörébe tartozó feladatok 
tekintetében, 

● családtámogatási ellátások (családi pótlék, anyasági támogatás, GYES, GYET)  és fogyatékossági 
támogatás bejövő kérelmek szabályszerű aláírásának vizsgálata, érkeztetése, előzményezése,  
iktatása, szkennelése, 

● elsőfokú döntések meghozatala (jogosítás, elbírálás, elutasítás, szüneteltetés, módosítás, 
megszüntetés, felülvizsgálat),  

● kiadmányozás, utalás engedélyezése, 
● szükség esetén hiánypótlási felhívás elkészítése az alkalmazott informatikai rendszerben,  
● határidőbe tett anyagok tárolása, kezelése,  
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● az egyes ellátások megállapításával, illetve továbbfolyósításával kapcsolatos – jogszabályban előírt 
– orvosszakértői vélemények beszerzése, a vizsgálat eredményétől függő intézkedés megtétele, 

● visszaérkezett, fel nem vett ellátások teljes körű ügyintézése, 
● a jogalap nélkül felvett ellátások megtérítésével, visszafizetésével összefüggő feladatok ellátása, 
● igazolás és hatósági bizonyítvány kiadása különböző kedvezmények igénybevételéhez a 

családtámogatási ellátást, fogyatékossági támogatást kérelmező részére,  
● Bíróság, Ügyészség, Rendőrség és egyéb szerv részére történő adatszolgáltatás elkészítése, 
● telefonos megkeresések esetén tájékoztatás nyújtása. 

 

5. Az Ózdi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak feladat- és 
hatásköre 

 

5.1. Az Ózdi Járási Hivatal állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

● Végzi az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítését, a 
végrehajtás szervezését. 

● A munkaköri leírás alapján – figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők 
betartására – az osztály feladatkörébe tartozó érdemi döntéseket és a hivatalos levelezést önállóan 
kiadmányozásra előkészíti, az irattári példányokat leszignálja. 

● A feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, valamint az 
ott meghatározott szempontrendszer szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, írásba foglalja a 
vizsgálatok megállapításait, és irányt mutat a hibák kijavításához. 

● Folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza, és egységes szemlélet szerint alkalmazza a járási 
hivatal és az osztály feladat- és hatáskörét, illetve a munkakörét meghatározó jogszabályokat és 
közjogi szervezetszabályozó eszközöket. 

● A feladatkörébe tartozó ügyekben – az egységes gyakorlat kialakítása, illetve megvalósítása 
érdekében – szükség esetén a Járási Hivatal szakmai véleményét kéri a jogszabályok egységes 
értelmezéséhez és alkalmazásához. 

● A munkaköri leírásában meghatározottak szerint más ügyintéző távolléte esetén helyettesítési 
feladatokat lát el. 

● A feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező 
tevékenységet végez. 

● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Járási Hivatal és az 
osztály állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak ellátásáért. 

● Munkáját a jogszabályokban, a hivatali szabályzatokban, a vezetői utasításokban, az osztály munka- 

és egyéb terveiben meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni. 
● Köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni, indokolt esetben 

hivatalból eljárást kezdeményezni. 
● Köteles alkalmazni munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket és folyamatosan 

frissíteni, fejleszteni azokat. 
● Naprakészen tájékozódik Járási Hivatalt és az osztályt, illetve munkakörét érintő jogszabályokról, 

megismerni azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó tájékoztatókat, 
törekedni az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakítására. 

● Közreműködik a jogszabály-tervezetek véleményezésében, valamint a szakmai irányító szervek által 
meghatározott határidős feladatok elkészítésében. 

● Részt vesz a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben. 
● Ingatlan-nyilvántartási ügyek, beadványok intézése (ingatlanügyi hatósági ügyekben elsőfokú 

döntéshozatal). 
● TakarNet rendszerből történő ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás. 
● Földmérési beadványok intézése, döntéshozatal. 
● Telekalakítási feladatok ellátása. 
● A digitális térképállományból adatszolgáltatás. 
● Földvédelmi feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal (termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezése). 
● Földminősítési feladatok ellátása, művelési ágváltozásokkal kapcsolatos osztályba sorolás. 
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● Határszemlék végrehajtása, parlagfű védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
● Földhasználati nyilvántartás vezetése, nyilvántartásból történő adatszolgáltatás. 
● Földműves nyilvántartás vezetése. 
● 2013. évi CXXII. törvényből fakadó feladatok végrehajtása. 
● Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer 

(ÉTDR) használatával az engedélyezési eljárásokban előkészíti a közbenső és érdemi döntéseket. 
● Beépítési, helyrehozatali és beültetési kötelezettséget állapít meg, ellenőrzi végrehajtásukat. 
● Ellenőrzi a kivitelezési építési tevékenységek jogszerűségét, szakszerűségét, jogosultságának 

megfelelőségét, az e-napló vezetését. 
● Építésrendészeti, vagy jókarbantartási eljárásban előkészíti a közbenső és érdemi döntéseket. 
● Építésfelügyeleti szankciókat állapít meg a kivitelezés résztvevőivel szemben. 
● Bontás tudomásulvételi eljárást folytat le, előkészíti a közbenső és érdemi döntéseket. 

 

5.2. Az Ózdi Járási Hivatal állami ügykezelőinek feladat- és hatásköre 

● Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a 
kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében 
és betartásával végzi. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza. 
● Felelős az osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, a 

határidős nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatja az 

érintetteket. 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az expediálás 

tekintetében. 
 

6. Az Ózdi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak helyettesítési 
rendje 

 

A Járási Hivatal ügyintézőjét, ügykezelőjét, munkavállalóját a szervezeti egység vezetője által kijelölt 
ügyintéző, ügykezelő, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások 
tartalmazzák. 
 

7. Az Ózdi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

7.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály  
hétfő:   7.00-17.00 óráig   
kedd:  8.00-18.00 óráig 

szerda:   8.00-18.00 óráig 

csütörtök: 8.00-18.00 óráig 

péntek:   8.00-18.00 óráig  
 

7.2. Hatósági Osztály 

hétfő:   8.00-16.00 óráig 

szerda:   8.00-16.00 óráig 

péntek:   8.00-12.00 óráig 

 

7.3. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

hétfő:   8.00-16.00 óráig 

szerda:   8.00-16.00 óráig 

péntek:   8.00-12.00 óráig 

 

7.4. Építésügyi Osztály  

hétfő:   8.00-16.00 óráig 

szerda:   8.00-16.00 óráig 

péntek:   8.00-12.00 óráig 
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7.5. Foglalkoztatási Osztály   
hétfő:   8.00-12.00 – 13.00-15.00 óráig   
kedd:   8.00-12.00 óráig 

szerda:   8.00-12.00 – 13.00-16.00 óráig   
csütörtök: 8.00-12.00 óráig 

péntek:   8.00-11.00 óráig 

 

7.6. Földhivatali Osztály 

hétfő:   8.00-11.30 – 13.00-15.00 óráig 

kedd:   8.00-11.30 óráig 

szerda:  8.00-11.30 – 13.00-15.00 óráig 

csütörtök: 8.00-11.30 óráig 

 

7.7 Társadalombiztosítási Osztály   
hétfő:   8.00-16.00 óráig 

kedd:   8.00-12.00 óráig 

szerda:   8.00-16.00 óráig 

péntek:   8.00-12.00 óráig 

 

7.8. Ózdi Járási Hivatal Borsodnádasdi Kirendeltsége  
hétfő:   8.00-16.00 óráig 

kedd:   8.00-12.00 óráig 

szerda:   8.00-16.00 óráig 

csütörtök: 8.00-12.00 óráig 

péntek:   8.00-12.00 óráig 
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II.23. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Putnoki Járási Hivatal Ügyrendje 
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1. A Putnoki Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Putnoki Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:  3630 Putnok, Kossuth u. 5. 

A Járási Hivatal telephelyei:  3630 Putnok, Bajcsy-Zs. út 2. 
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A járási hivatal illetékessége a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik – terjed ki, a Kormányablak Osztály az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a 
külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.  
 

A Járási Hivatal illetékessége: Aggtelek, Alsószuha, Bánréve, Dövény, Dubicsány, Felsőkelecsény, 
Felsőnyárád, Gömörszőlős, Hét, Imola, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Kelemér, Királd, Putnok, Ragály, 
Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva, Szuhafő, Trizs, Zádorfalva, Zubogy 
települések közigazgatási területe. 
 

2. A Putnoki Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll, munkáját a hivatalvezető-helyettes segíti. A Járási Hivatalon 

belül Kormányablak Osztály, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, valamint Foglalkoztatási 
Osztály működik. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a Járási 
Hivatal létszámadatai a következők: 
 

Putnoki Járási Hivatal 33 

Járási hivatalvezető 1 

Járási hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak Osztály 7 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály 

15 

Foglalkoztatási Osztály 9 

 

3. A Putnoki Járási Hivatal működése 

 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és az 
ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, 
továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

A hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes az állandó és 
az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint értekezletet tart. 
Az értekezleten részt vesz a Kormányablak Osztály, a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, a 
Foglalkoztatási Osztály vezetője, és szükség esetén valamennyi állami tisztviselője, állami 
ügykezelője, valamint a hivatalvezető-helyettes által meghívott személyek. 
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Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint az 
osztályvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és az osztályhoz tartozó 
valamennyi állami tisztviselő, állami ügykezelő.  
 

A munkaidő a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, valamint a Foglalkoztatási Osztály 
tekintetében hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14.00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. A Kormányablak Osztály munkaidő beosztása hétfőn: 
7.00 – 17.00 óráig, keddtől-péntekig: 8.00 – 18.00 óráig tart. A napi munkaidő két munkarendre került 
beosztásra, a délelőtti hétfőn 7.00 órától 15.30 óráig, keddtől-péntekig 8.00 órától 16.30 óráig, a 
délutáni munkarend hétfőn 9.00 órától 17.00 óráig, keddtől-péntekig 10.00 órától 18.00 óráig tart. A 
kormányablak ügyintézők hetente váltott munkarendben dolgoznak. A munkaközi szünet, ebédidő 
12.00 - 14.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, amikor a 
munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén 
a hivatalvezető-helyettes engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a hivatalvezető, illetve 
a hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes feladata, mely 

az erre rendszeresített elektronikus felületen történik. 
 

A hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes egyes 

feladatok hatékonyon ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló 
szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport 
koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott 
ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető-helyettes jelöli ki. 
 

4. A Putnoki Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 
4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  

● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat. 

 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
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● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 
 

4.2. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

4.2.1. Járási védelmi igazgatási feladatok: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok; 

● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, továbbá a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok. 

 

4.2.2. Egyéb államigazgatási hatósági feladatok: 
● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen; 

● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 
szolgáltatása a VIZIR részére; 

● állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 
tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

● ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

● a menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 
támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 
rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása; 

● a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra 
szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, 
visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről; 

● a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik; 
● közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátásában: 

● közműves ivóvíz és szennyvízelvezető hálózat használatával kapcsolatban a fogyasztó 
kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő 
építmény, berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, ha a berendezés 
műszaki szempontból megfelel, átalakítására, a szolgáltatói hozzájárulás utólagos 
megszerzésére; 

● a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági feladatok jogszabály által hatáskörbe utalt 
eljárásainak lefolytatása; 

● szomszédos ingatlanon szolgalom alapítása; 
● vízmérő helyének megállapítása közterületen; 

● szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 
működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 
szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó 
által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozathozatalhoz 
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kötődő tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 
● jogszabályi feltételek nem teljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg nemzetközi 

természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának megtiltása; 
● a járási hivatal által kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése; 
● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása. 

 

4.2.3. Szabálysértési törvénnyel kapcsolatos feladatok: 

● A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal, mint általános hatáskörű 
szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes határidőben megteszi a 
szükséges intézkedéseket, ennek keretében: 
● a Szabs. tv. 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül elutasítja a 

feljelentést; 
● a Szabs. tv. 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz. A 83. § 

(3) bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes 
ügyészségnek; 

● a Szabs. tv. 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot hoz; 
● jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91. §/; 
● ha a tényállás tisztázott és meghallgatás nem szükséges, büntetést szab ki, illetve 

önállóan, vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /102. §/; 
● ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, az erre irányuló kérelem beérkezésétől 

számított öt napon belül idézést bocsát ki a meghallgatás tárgyában a 103. § (2) 
bekezdése alapján; 

● elutasítja a nem a jogosult által előterjesztett, vagy elkésett kifogást /106. § (1) 
bekezdés/; 

● a Szabs. tv. 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, 
aki az idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére 
meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe 
lépő elzárás végrehajtására a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben a megadott 
határnapon nem jelent meg; 

● az elővezetés elrendeléséről haladéktalanul értesíti az ügyészt, aki elektronikus úton 
tekint be a határozatba és az eljárás irataiba; 

● gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a Szabs. tv. 39. § (2) 
bekezdés c)-i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni 
bírság végrehajtásáról; 

● ellátja a Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer – NOVA ESZNYER – vezetésével 
összefüggő feladatokat. 

● körözési nyilvántartást vezet a KÖNYIR rendszerben. 
 

4.2.4. Oktatással kapcsolatos feladatok: 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok; 
● a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 
● az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok: 

● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 
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● gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 
közöl a területileg illetékes tankerületi központ, és tanuló lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe történő beíratást; 

● a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● a területileg illetékes tankerületi központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 
nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes 
általános iskolának; 

● elrendeli a gyermek, tanuló nevelési tanácsadáson, iskolapszichológusi, 
óvodapszichológusi vizsgálaton és fejlesztő foglalkozásokon történő részvételt és 
megjelenést, amennyiben a törvényes képviselő a nevelőtestület felhívására 
közreműködési kötelezettségét nem teljesíti; 

● érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok. 

 

4.2.5. Szociális és gyámügyi feladatok: 
4.2.5.1. Szociális igazgatás területén: 
Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a 

pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításával, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatokat. 

● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 
ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
● hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok; 
● foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok (aktív korúak 
ellátásával kapcsolatos feladatok); 

● mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 
előzetes vizsgálat. 

 

4.2.5.2. Gyámügyi igazgatás területén: 
● a gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § - 
12. §-ában felsorolt ügyekben rendelkezik feladat- és hatáskörrel, melyet ugyanezen Korm. 
rendeletben meghatározott illetékességi szabályok alapján lát el; 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2. könyvben (személyek joga) 
meghatározott feladatok; 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4. könyvben meghatározottak 
(családjogi könyv); 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6. könyvében meghatározott 
képviselet ellátásának egyes sajátos esetei;  
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● a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározott feladatok; 

● az 1997. évi XXXI. törvény végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok; 

● koordinációs feladatok ellátása a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó 

távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben meghatározottak szerint. 
 

4.2.6. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok: 
● a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, továbbá az ágazati 

jogszabályokban meghatározott járási hivatal hatáskörébe tartozó feladatok ellátása. 
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatósági ellenőrzések lefolytatása, panaszkezelés. 

 

4.2.7. Jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok: 
● a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tv. továbbá az ágazati jogszabályokban 

meghatározott járási hivatal hatáskörébe tartozó feladatok ellátása. 
 

4.2.8. Áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok: 
● a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 

CXXXV tv. továbbá az ágazati jogszabályokban meghatározott járási hivatal hatáskörébe 
tartozó feladatok ellátása. 
 

4.2.9. Családi gazdálkodást érintő feladatok: 
● a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint 

kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet továbbá az ágazati 
jogszabályban meghatározott járási hivatal hatáskörébe tartozó feladatok ellátása. 

● a családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatok; 
● a mezőgazdasági őstermelők hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatok; mezei 

őrszolgálat nyilvántartásával, szakmai felügyeletével, a mezőőrök vizsgáztatásával, 
eskütételével és szolgálati napló kiadásával összefüggő hatósági feladatok. 
 

4.3. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 
4.3.1. A Foglalkoztatási Osztály ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat:  

● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatokat; 

● ellátja az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást 
elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi 
központ hatáskörébe; 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket; 
● munkaközvetítést végez; 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
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● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat; 
● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel; 
● közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását 

célzó programokban, szükség esetén közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos 
következményeinek enyhítésében; 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, ellátja a közfoglalkoztatási támogatási 
eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat; 

● szervezi a közfoglalkoztatást, kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 
● a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon 

munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos 

létszámcsökkentéssel érintett székhelye, vagy telephelye a járási hivatal illetékességi 
területén van; 

● információt nyújt, tanácsadást végez 

● a közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos feladatok; 
● az uniós forrásokból finanszírozott támogatásokhoz kapcsolódó feladatok. 

 

4.3.2. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya a 
közfoglalkoztatási feladatai körében: 

● közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában; 

● munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból; 
● fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
● információt nyújt, tanácsadást végez; 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
● ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 

tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 
● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található 

közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel; 
● át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 

hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 
● jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan; 
● ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését; 
● ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését; 
● ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát; 
● az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök 

visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 
● dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról. 

 

5. A Putnoki Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
feladat- és hatásköre 

 

5.1. A Putnoki Járási Hivatal állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

5.1.1. Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) és a 
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szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 
 

5.1.2. A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 
 

5.1.3. Feladata: a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése: 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Hivatal állandó 

és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

● a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● egyéb ügykezelői utasítások megadásáról, 
● az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 

kezeléséről, megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● a hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések és egyéb intézkedések 
közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

● Munkáját a jogszabályokban, a hivatali szabályzatokban, a vezetői utasításokban, a munka- 

és egyéb tervekben meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles 
ellátni. 

● Köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni, indokolt 
esetben hivatalból eljárást kezdeményezni. 

● Köteles alkalmazni munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket és 
folyamatosan frissíteni, fejleszteni azokat. 

● Köteles részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben. 
● Minden állami tisztviselő vonatkozásában a munkaköri leírás tartalmazza a konkrét 

feladatokat. 

 

5.2. A Putnoki Járási Hivatal állami ügykezelőinek feladat- és hatásköre 

● Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzi. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza. 
● Felelős az osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, a 

határidős nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja a járási hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatja 

az érintetteket. 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 

expediálás tekintetében. 
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5.3. A Putnoki Járási Hivatal munkavállalóinak feladat- és hatásköre 

● A munkavállaló a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzi. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza. 
 

6. A Putnoki Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
helyettesítési rendje 

 

A járási hivatal ügyintézőjét, ügykezelőjét, munkavállalóját a járási hivatalvezető által kijelölt ügyintéző, 
ügykezelő, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások 
tartalmazzák. 
 

Szervezeti egység Kiadmányozásra 
jogosult 

Helyettes 

Hivatalvezető Hivatalvezető Hivatalvezető-

helyettes 

Kormányablak Osztály 
vezetője 

Kormányablak 
Osztály 

Kormányablak Osztály 
vezetője 

Hatósági, Gyámügyi 
és Igazságügyi 
Osztály vezetője 

kijelölt ügyintéző 

Hatósági, Gyámügyi 
és Igazságügyi 
Osztály 

Hatósági, Gyámügyi 
és Igazságügyi 
Osztály vezetője 

Kormányablak Osztály 
vezetője 

kijelölt ügyintéző 

Foglalkoztatási 
Osztály 

Foglalkoztatási 
Osztály vezetője 

Hatósági, Gyámügyi 
és Igazságügyi 
Osztály vezetője 

kijelölt ügyintéző 

 

7. A Putnoki Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes minden szerdán 8.00 és 16.00 óra között – egyikük 
távolléte esetén egymást helyettesítve – fogadják az ügyfeleket. Mindkettőjük távolléte esetén a 
Kormányablak Osztály vezetője fogadja az ügyfeleket. Abban az esetben, ha a szerdai nap 
munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon 8.00 és 16.00 óra között kell ügyfélfogadási időt 
biztosítani. 
 

A Kormányablak Osztály vezetője minden hét szerdán 8.00 és 16.00 óra között fogadja az ügyfeleket. 
Abban az esetben, ha a szerdai nap munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon 8.00 és 
16.00 óra között kell ügyfélfogadási időt biztosítani. 
 

A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetője minden hét szerdán 8.00 és 16.00 óra között 
fogadja az ügyfeleket. Abban az esetben, ha a szerdai nap munkaszüneti nap, az azt követő első 
munkanapon 8.00 és 16.00 óra között kell ügyfélfogadási időt biztosítani. 
 

A Foglalkoztatási Osztály vezetője minden hét szerdán 8.00 és 16.00 óra között fogadja az ügyfeleket. 
Abban az esetben, ha a szerdai nap munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon 8.00 és 
16.00 óra között kell ügyfélfogadási időt biztosítani. 
 

A szervezeti egységek ügyfélfogadási ideje: 
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Szervezeti egység Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Kormányablak 

Osztály 
7.00-17.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 

Hatósági, 
Gyámügyi és 
Igazságügyi 

Osztály 

8.00-12.00 

13.00-16.00 
8.00-12.00 

8.00-12.00 

13.00-16.00 
8.00-12.00 8.00-12.00 

Foglalkoztatási 
Osztály 

8.00-12.00 

13.00-16.00 
8.00-12.00 

8.00-12.00 

13.00-16.00 
8.00-12.00 8.00-12.00 

 

A Foglalkoztatási Osztály kihelyezett ügyfélfogadási ideje: 
 

Település Minden hónap 

Ragály 1. szerdája 10.30-13.30 

Kánó 1. szerdája 14.00-16.00 

Felsőnyárád 2. szerdája 8.00-16.00 

Zádorfalva 3. szerdája 7.00-9.30 

Aggtelek 3. szerdája 10.30-14.30 

 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes indokolt 

esetben, eseti jelleggel a jelen Ügyrendben rögzített ügyfélfogadási időkhöz képest eltérő 
ügyfélfogadási időt határozhat meg. 
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II.24. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Sárospataki Járási Hivatal Ügyrendje 
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1. A Sárospataki Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:   3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. 
A Járási Hivatal telephelyei:   3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 46. 

3950 Sárospatak, Rákóczi út 78. 
 

2. A Sárospataki Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll. A Járási Hivatalon belül Kormányablak Osztály, Hatósági, 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 
Építésügyi Osztály, valamint Foglalkoztatási Osztály működik. 
 

A járási hivatalvezető-helyettes látja el a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetését. 
 

 Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a 
Járási Hivatal létszámadatai a következők: 
 

Sárospataki Járási Hivatal 50 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak Osztály 9 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály 

16 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

7 

Építésügyi Osztály 6 

Foglalkoztatási Osztály 10 

 

3. A Sárospataki Járási Hivatal működése 

 

3.1. A Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és az 
ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, 
továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében kéthetente, illetve szükség szerint 
a járási hivatal vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek a járási hivatalvezető, a járási 
hivatalvezető-helyettes, a járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető 
által meghívottak. A járási hivatalvezetői értekezletet a hivatalvezető vezeti.  
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes az állandó és 
az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében kéthetente, illetve szükség szerint értekezletet 
tart. Az értekezleten részt vesznek az osztályvezetők.  
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A hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes egyes 

feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. 
 

A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető, távolléte, vagy 
tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes jelöli ki. 
 

3.2. A munkaidőre vonatkozó rendelkezések 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30 óráig, pénteken 8.00 – 14. 00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 – 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

A Járási Hivatal állami tisztviselői kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor 
és az onnan való eltávozáskor a jelenléti ívben nyilvántartani. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a munkaköri leírásban az osztályvezető helyettesítésére kijelölt állami tisztviselő engedélyével 
lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az 
eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a 
távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a foglalkoztatottak tekintetében az osztályvezető, illetve távolléte, vagy 
tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető feladata, mely szabadságengedély vezetésével történik. 
A szabadságok kiadására vonatkozóan a hivatalvezető egyéb munkáltatói érdekszempontokat is 
meghatározhat. 
 

3.3. Ügyfélfogadás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás rendje 

A Járási Hivatal vezetője, illetve a hivatalvezető-helyettes minden héten szerdán 8.00 – 12.00 óra 
között fogadja az ügyfeleket. 
 

A Járási Hivatal kijelölt ügyintézői kötelesek az alábbi időben és rendben fogadni az ügyfeleket: 
 

Szervezeti egység Ügyfélfogadási idő 

Kormányablak Osztály 
hétfő: 7:00 – 17:00 óra között 

kedd – péntek: 8:00-18:00 óra között  

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

hétfő és szerda: 8:00 – 11:00 és 13:00 – 16:00 óra 
között 

 péntek: 8:00 – 12:00 óra között 
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 
Osztály 

hétfő és szerda: 8:00 – 11:00 és 13:00 – 16:00 óra 
között 

 péntek: 8:00 – 12:00 óra között 

Foglalkoztatási Osztály 

hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 15:00 óra között 
kedd: 8:00 – 12:00 óra között 

szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 óra között 
csütörtök: 8:00 – 12:00 óra között 
péntek: 8:00 – 11:00 óra között 
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Építésügyi Osztály 

hétfő és szerda: 8:00 – 11:00 és 13:00 – 16:00 óra 
között 

 péntek: 8:00 – 12:00 óra között 
 

4. A Sárospataki Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és  
● az említett törvények felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként 
működő kormányablakhoz telepített feladatokat. 

 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

 

4.2. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.2.1. Szociális és gyámügyi feladatok: 
 

4.2.1.1. Szociális igazgatás területén:  
Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatokat, így különösen: 

● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy, 
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy, valamint kiemelt ápolást igénylő 
súlyosan fogyatékos személy ápolása) megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok; 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
● hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok; 
● aktív korúak ellátásával (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság) kapcsolatos feladatok; 
 

4.2.1.2. Gyámügyi igazgatás területén: 
● a gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § – 
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12. §-ában felsorolt ügyekben rendelkezik feladat- és hatáskörrel, melyet ugyanezen Korm. 
rendeletben meghatározott illetékességi szabályok alapján lát el; 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2. könyvben (személyek joga) 
meghatározott feladatok; 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4. könyvben meghatározottak 
(családjogi könyv); 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6. könyvében meghatározott 
képviselet ellátásának egyes sajátos esetei;  

● a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározott feladatok; 

● az 1997. évi XXXI. törvény végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok; 

● koordinációs feladatok ellátása a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó 
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben meghatározottak szerint. 

 

4.2.2. Járási védelmi igazgatási feladatok: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok; 

● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, továbbá a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok. 

 

4.2.3. Járási hatósági feladatok: 
● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen; 
● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
● állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 
● ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● a menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 
rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása; 

● a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra 
szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, 
visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről; 

● a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik; 
● igazságügyi feladatok: 

● áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 



413 
 

● jogi segítségnyújtási eljárásban elsőfokú hatósági jogkör ellátása, 
● közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos feladatok: 

● a közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése; 

● szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 
működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 
szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó 
által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozathozatalhoz 
kötődő tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 

● jogszabályi feltételek nem teljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának megtiltása; 

● a járási hivatal által kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése; 
● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása; 

a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a szolgáltatás felügyelete. 
 

4.2.4. Szabálysértési törvénnyel kapcsolatos feladatok: 
● a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal, mint általános hatáskörű 
szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes határidőben megteszi a 
szükséges intézkedéseket, ennek keretében: 

● a Szabs. tv. 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül elutasítja a feljelentést; 
● a Szabs. tv. 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz. A 83. § (3) 

bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes ügyészségnek; 
● a Szabs. tv. 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot hoz; 
● jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91. §/; 
● ha a tényállás tisztázott és meghallgatás nem szükséges, tizenöt napon belül büntetést szab 

ki, illetve önállóan, vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /102. §/; 
● ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított öt 

napon belül idézést bocsát ki a meghallgatás tárgyában a 103. § (2) bekezdése alapján; 
● elutasítja a nem a jogosult által előterjesztett, vagy elkésett kifogást /106. § (1) bekezdés/; 
● a Szabs. tv. 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, aki 

az idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére meg nem 
fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárás 
végrehajtására a kijelölt bv. intézetben nem jelent meg; 

● az elővezetés elrendeléséről haladéktalanul értesíti az ügyészt, aki elektronikus úton tekint be 
a határozatba és az eljárás irataiba; 

●  gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés c)-
i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni bírság 
végrehajtásáról; 

● vezeti a szabálysértési nyilvántartási rendszert. 
 

4.2.5. Oktatással kapcsolatos feladatok: 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a közoktatásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok, 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok; 
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● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 
● gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az 

állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe történő beíratást; 

● mint a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást 
megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának; 

● érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok; 

● külföldi tanulmányok bejelentésének nyilvántartása. 
 

4.2.6. Jogi segítségnyújtással kapcsolatban a vagyoni és jövedelmi helyzete alapján rászoruló 
 ügyfeleknek: 

● peren kívüli ügyekben jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, 
● folyamatban lévő polgári és büntető perekben segítségnyújtás képviselet ellátására. 

 

4.2.7. Áldozatsegítéssel kapcsolatban bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatai 
számára: 

● tájékoztatás, tanácsadás jogokról, kötelezettségekről, lehetőségekről, 
● érdekérvényesítés elősegítése, 
● krízis helyzet fennállása esetén azonnali pénzügyi segély, 
● állami kárenyhítés. 

 

4.3. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.3.1. Ellátja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, valamint a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és egyéb 
külön jogszabályokban meghatározott feladat-és hatáskörét érintő feladatokat. 
 

4.3.2. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály élelmiszer-biztonsági, 
fogyasztóvédelmi, takarmány-ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi és 
állatvédelmi feladatokat lát el, ennek keretében: 

● igazolja és ellenőrzi az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét;  
● részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének működtetésében;  
● eljárásrend szerint meghatározott módon kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket.  

 

4.3.3. Ellenőrzi: 
● a fogyasztók tájékoztatására, a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztói szerződés 

keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére vonatkozó rendelkezések 
betartását, és eljár azok megsértése esetén; 

● a fogyasztók vagyoni érdekének védelme céljából az áruk forgalmazására és a szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását, vizsgálatot folytathat a 
fogyasztókat érintő ügyekben; 

● az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 
előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 
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● a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 
● az állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit; 

● az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét; 
● rendszeres jelleggel az állatjóléti, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-

minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, 
tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek 
során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások 
betartását; 

● az emberi fogyasztásra szánt állatokat és állati eredetű melléktermékeket kísérő 
bizonyítványokat, okiratokat, valamint az ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb 
dokumentumokat; 

● a takarmányok felhasználását és szállítását. 
 

4.3.4. Nyilvántartást vezet: 
● a termelőkről, állattartókról, állattartó tenyészetekről, állatkereskedőkről; 
● az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról; 
● az őstermelőkről és családi gazdálkodókról; 
● dönt a kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó értékig. 

 

4.3.5. Az élelmiszer-higiéniai szakterületen: 
● elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott 
(elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát; 

● meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 
döntést.  

 

4.3.6. Elsőfokú szakhatósági jogkört gyakorol állatrakodó, állatvásártér, felvásárló hely, állattartó és 
forgalmazó hely létesítésével és használatba vételével kapcsolatban. 
 

4.4. Az Építésügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.4.1. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok 
ellátása, így különösen: 
 

● építésügyi hatósági jogkörben: építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtásán túlmenően elsőfokú 
kiemelt építésügyi hatósági jogkörben, az elsőfokú általános építésügyi hatóságot érintő 
kizárási ok fennállása esetén építési, használatbavételi, fennmaradási, bontási engedélyezési, 
továbbá használatbavétel tudomásulvételi és egyéb eljárásokat folytat le, továbbá hatósági 
bizonyítványt ad ki. Az összevont telepítési eljárásokban, a jogszabályi feltételek fennállása 
esetén integrált eljárásokban, valamint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások 
kapcsán ellátja az építési engedélyezési eljárásokkal összefüggő elsőfokú építésügyi hatósági 
feladatokat, továbbá nemzetgazdasági szempontból nem kiemelt beruházások kapcsán 
megvalósuló kisajátítási eljárásokban építésügyi hatósági záradékolást végez. Az egyéb 
építésügyi hatósági feladatok körében szakhatósági állásfoglalást, valamint kötelezési 
eljárásokat folytat le. Kihirdetett veszélyhelyzettel kapcsolatban építésügyi hatósági 
intézkedéseket tesz. 
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● építésfelügyeleti jogkörben: elsőfokú építésfelügyeleti hatósági jogkörben jókarbantartási 
kötelezési eljárásokat, szabálytalan építési tevékenység tényállása esetén építésrendészeti 
eljárást folytat le, ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, melyhez 
kapcsolódóan megteszi a szükséges építésfelügyeleti hatósági intézkedéseket. Az egyszerű 
bejelentések esetében az elektronikus építési napló felhasználásával hatósági ellenőrzést 
végez és egyéb feladatokat lát el (tájékoztat, szükség esetén építésfelügyeleti intézkedést 
tesz, hatósági bizonyítványt ad ki). Az egyéb építésfelügyeleti hatósági feladatok körében 
szakhatósági állásfoglalást, hatósági bizonyítványt ad ki, valamint kötelezési eljárásokat 
folytat le. 

 

4.5. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.5.1. A Foglalkoztatási Osztály ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat:  

● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatokat; 

● ellátja az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást 
elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi 
központ hatáskörébe; 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket; 
● munkaközvetítést végez; 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat; 
● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel; 
● közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását 

célzó programokban, szükség esetén közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos 
következményeinek enyhítésében; 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, ellátja a közfoglalkoztatási támogatási 
eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat; 

● szervezi a közfoglalkoztatást, kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 
● a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon 

munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos 
létszámcsökkentéssel érintett székhelye, vagy telephelye a járási hivatal illetékességi 
területén van; 

● információt nyújt, tanácsadást végez 

● közreműködik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal európai uniós programjainak 
végrehajtásában (GINOP, TOP), 

● ellátja a közérdekű munkával kapcsolatos feladatokat, tájékoztatja és nyilvántartásba veszi a 
közérdekű munkavégzésre jelentkezőket, folyamatos kapcsolatban áll a foglalkoztatókkal, 
figyelemmel kíséri az elkövetők munkavégzését, értesíti az illetékes hatóságokat, a 
kapcsolatos adatszolgáltatásokat határidőre teljesíti. 
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4.5.2. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya a 
közfoglalkoztatási feladatai körében: 

● közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában; 

● munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból; 
● fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
● információt nyújt, tanácsadást végez; 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
● ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 

tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 
● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található 

közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel; 
● át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 

hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 
● jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan: 
● ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését; 
● ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését; 

● ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 
megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát; 

● az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 
kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 
● dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról. 

 

5. A Sárospataki Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
feladat- és hatásköre 

 

5.1. A Sárospataki Járási Hivatal állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alkalmazásával kapcsolatos, egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Hivatal állandó 

és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

● a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● egyéb ügykezelői utasítások megadásáról, 
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● az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 
megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről, a közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

 

5.2. A Sárospataki Járási Hivatal állami ügykezelőinek feladat- és hatásköre 

 

● Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzi.  

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza. 
● Felelős a Járási Hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, a határidős nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről 

tájékoztatja az érintetteket. 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 

expediálás tekintetében. 
 

6. A Sárospataki Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek helyettesítési rendje 

 

A Járási Hivatal ügyintézőjét, ügykezelőjét a hivatalvezető által kijelölt ügyintéző, ügykezelő 
helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 
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II.25. számú melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Ügyrendje  
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1. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi 
Járási Hivatala 

 

A Járási Hivatal székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 
 

2. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll. A Járási Hivatalon belül Kormányablak Osztály, Hatósági, 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Földhivatali Osztály, valamint 
Társadalombiztosítási Osztály működik. 

 

A járási hivatalvezető-helyettes látja el a Kormányablak Osztály vezetését. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a Járási 
Hivatal létszámadatai a következők: 
 

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal 71 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak Osztály 7 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály 

18 

Foglalkoztatási Osztály 8 

Földhivatali Osztály 22 

Társadalombiztosítási Osztály 

Nemzeti Energetikusi Hálózat  
12 

2 

 

3. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal működése 

 

A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-

ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti 
utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  

 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében kéthetente, illetve szükség szerint 
a járási hivatal vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek a járási hivatalvezető, a járási 
hivatalvezető-helyettes, a járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető 
által meghívottak. A járási hivatalvezetői értekezletet a járási hivatalvezető vezeti.  
 

A járási hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes az 

állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében kéthetente, illetve szükség szerint 
értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek az osztályvezetők. 
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14. 00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 
amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
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Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a munkaköri leírásban az osztályvezető helyettesítésére kijelölt állami tisztviselő engedélyével 
lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az 
eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a 
távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a foglalkoztatottak tekintetében az osztályvezető, illetve távolléte, vagy 
tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető feladata, mely szabadságengedély vezetésével történik.  
 

A hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes egyes 

feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló 
szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport 
koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott 
ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a hivatalvezető-helyettes jelöli ki. 
 

4. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. Járási védelmi igazgatási feladatok: 
 

● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok; 

● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, továbbá a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok. 
 

4.2. A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.2.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok  
● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat. 

 

4.2.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
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● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 
 

4.3. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.3.1. Járási hatósági feladatok: 
● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen; 
● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
● állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 
● ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● a menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 
rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása; 

● a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra 
szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, 
visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről; 

● a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik;  
● közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátásában: 

● a közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése; 
● szomszédos ingatlanon szolgalom alapítása; 
● vízmérő helyének megállapítása közterületen; 

● szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 
működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 
szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó 
által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása; 
● a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a szolgáltatás felügyelete; 

● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozathozatalhoz 
kötődő tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 

● jogszabályi feltételek nem teljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának megtiltása; 

● a járási hivatal által kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése; 
● a családi gazdaság létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről működtetéséről, valamint kiemelt 

támogatásukról szóló 326/2001 (XII.30.) Korm. rendelet alapján ellátja a családi gazdaság 
nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat. 

 

4.3.2. Szabálysértési törvénnyel kapcsolatos feladatok: 
 

● A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal mint általános hatáskörű 
szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes határidőben megteszi a 
szükséges intézkedéseket, ennek keretében: 
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● a Szabs. tv. 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül elutasítja a 
feljelentést; 

● a Szabs. tv. 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz. A 83. § 
(3) bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes 
ügyészségnek; 

● a Szabs. tv. 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot hoz; 
● jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91. §/; 
● ha a tényállás tisztázott és meghallgatás nem szükséges, tizenöt napon belül büntetést 

szab ki, illetve önállóan, vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /102. §/; 
● ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, az erre irányuló kérelem beérkezésétől 

számítottöt napon belül idézést bocsát ki a meghallgatás tárgyában a 103. § (2) 
bekezdése alapján; 

● elutasítja a nem a jogosult által előterjesztett, vagy elkésett kifogást /106. § (1) 
bekezdés/; 

● a Szabs. tv. 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, 
aki az idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére 
meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe 
lépő elzárás végrehajtására a kijelölt bv. intézetben nem jelent meg; 

● az elővezetés elrendeléséről haladéktalanul értesíti az ügyészt; 
● a Szabs tv. 139. § (5) bekezdése alapján elrendeli a körözést az elkövető kijelölt büntetés-

végrehajtási intézetbe történő előállítása céljából,  
● gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a Szabs. tv. 39. § (2) 

bekezdés c)-i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni 
bírság végrehajtásáról; 

● ellátja a Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer (SZNYR) működtetésével összefüggő 
feladatokat. 

 

4.3.3. Oktatással kapcsolatos feladatok: 
 

● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott feladatok; 

● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 
● gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az 

állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe történő beíratást; 

● a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást 
megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának; 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe történő beíratást; 
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● a szülő kötelezése, hogy gyermekével jelenjen meg a nevelési tanácsadáson, biztosítsa 
gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő 
foglalkozásokon való részvételét. 

● a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok; 
● az első évfolyamra történő beiratkozás időszakának – az állami intézményfenntartó központ 

véleményének kikérésével történő – meghatározása, 
● középfokú beiskolázás vonatkoztatásában a rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatos 

feladatok 

● 6. életévét be nem töltött gyermek beiskoláztatásának engedélyezése 

● a Közoktatási Információs Rendszerrel kapcsolatos nyilvántartási feladatok 

 

4.3.4. Szociális és gyámügyi feladatok: 
 

4.3.4.1. Szociális igazgatás területén: 
Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a 
pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításával, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatokat: 

● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 
ápolását végző, valamint fokozott és kiemelt ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy 
ápolása) megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
● hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok; 
● foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok (aktív korúak 
ellátásával kapcsolatos feladatok); 

 

4.3.4.2. Gyámügyi igazgatás területén: 
● a gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § - 
12. §-ában felsorolt ügyekben rendelkezik feladat- és hatáskörrel, melyet ugyanezen Korm. 
rendeletben meghatározott illetékességi szabályok alapján lát el; 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2. könyvben (személyek joga) 
meghatározott feladatok; 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4. könyvben meghatározottak 
(családjogi könyv); 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6. könyvében meghatározott 
képviselet ellátásának egyes sajátos esetei;  

● a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározott feladatok; 

● az 1997. évi XXXI. törvény végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok; 
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● koordinációs feladatok ellátása a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó 
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben meghatározottak szerint. 

 

4.3.5.Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatkörben, általános illetékességgel eljáró 
fogyasztóvédelmi hatóságként a 387/2016. (XII.2) Korm. rendelet alapján: 

● ellenőrzi a fogyasztók tájékoztatására, a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztói 
szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésre vonatkozó 
rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. 

● hatáskörében eljárva ellenőrzi az Fgytv.-ben foglalt rendelkezések megtartását, gyakorolja az 

Fgytv.-ben meghatározott hatósági jogkörét. 
● a fogyasztók vagyoni érdekének védelme céljából irányítja, koordinálja és ellenőrzi az áruk 

forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások 
megtartását, vizsgálatot folytathat a fogyasztókat érintő ügyekben. 

● a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást 
folytat le a törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén. 

 

4.3.6.Igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatkörben a 362/2016.(XI.29.) Korm. 
 rendeletben foglaltak szerint ellátja 

● a jogi segítségnyújtási feladatokat 
● az áldozatsegítési feladatokat 

 

4.4. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.4.1. A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
 kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 
 kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét 
 érintő feladatokat: 

● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 
szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe, 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 
● munkaközvetítést végez, 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
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gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

 

4.3.2. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat, 

● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

4.5. A Földhivatali Osztály feladat- és hatásköre 

 

A Járási Hivatal ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletekben és egyéb 
külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 
 

4.5.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● illetékességi területén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi 

hatósági tevékenység körébe tartozó elsőfokú hatósági ügyekben;  
● lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos elsőfokú eljárást; 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 
● gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 
● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást. 

 

4.5.2. A földmérési, földvédelmi és hasznosítási feladatok körében: 
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály részére továbbítja a végleges engedélyező határozatokat, eljár az 
engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és 
bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének 
végrehajtásáról; 

● elsőfokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 

● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 

termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a 

jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 
● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 

bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére 
adatot szolgáltat; 
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● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat; 
● a numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári 

feladatokat; 

● illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt 
vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-

nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában; 

● ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új 
térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása 
terhére díjfizetés ellenében kisegítő, vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást 
és műszaki tanácsadást végez; 

● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 

térképtárat működtet; 
● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott végleges és 

végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése 
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 

● illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi 
járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 

felterjeszti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak. 
 

4.5.3. Egyéb feladatai tekintetében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● ellátja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 

járási hivatali feladatokat. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztállyal 
együttműködve ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását; 

● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 
földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 
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● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 
kapcsolatos feladatokat; 

● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és 
azokat jelenti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé; 

● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 
rendszer kiépítésében és működtetésében; 

● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésérre vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért; 

● intézkedik a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási hivatali feladatok jogszerű 
végrehajtásában; 

● a földtulajdonjogának átruházására irányuló, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletet 
tartalmazó okiratok elkészítéséhez szükséges, meghatározott biztonsági elemekkel 
rendelkező papír alapú okmányt forgalmazza a jogi képviselők számára, arról kimutatást 
vezet; 

● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 
meghatározott földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági 
termelőszervezetnek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő 
szervezetekről, a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy 

irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy tanyákról nyilvántartást vezet; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltak 

alapján dönt a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti szerződések jóváhagyásáról; 
● a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 

CLIX. törvény alapján ellátja a Mezei őrszolgálat nyilvántartásával, szakmai felügyeletével, a 
mezőőrök vizsgáztatásával, eskütételével és szolgálati napló kiadásával összefüggő hatósági 
feladatokat; 

● a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet alapján 
ellátja a mezőgazdasági őstermelők hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatokat. 

 

4.6. A Társadalombiztosítási Osztály feladat- és hatásköre 

4.6.1. Hatósági feladatai körében ellátja:  
● nyugellátások iránti igények elbírálása, 
● az Ebtv. szerinti baleseti járadék iránti igények elbírálása, , 
● a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatainak egyeztetése, a szolgálati idő, jogosultsági idő 

igazolásával kapcsolatos eljárás lefolytatása,  
● tanúmeghallgatási eljárás, valamint a kereseti adatok, a szolgálati idő, a korkedvezményes 

szolgálati idő és az ellátásra való jogosultság, stb. helyszíni vizsgálatának kezdeményezése, 
● korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása,  
● az egyes ellátások megállapításával, illetve továbbfolyósításával kapcsolatos – jogszabályban 

előírt – orvosszakértői vélemények beszerzése, a vizsgálat eredményétől függő intézkedés 
megtétele, 

● Tny. 84-89.§. szerinti visszafizetési és megtérítési kötelezettséggel kapcsolatos eljárások 

lefolytatása, 
● Családtámogatással és fogyatékossági támogatással kapcsolatos igények elbírálása. 
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5. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, 
munkavállalóinak feladat- és hatásköre 

 

5.1. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény (Szabs. tv.) alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Hivatal állandó 

és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

● a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● egyéb ügykezelői utasítások megadásáról, 
● az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 

kezeléséről, megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról.   

● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről.  

● A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 
 

5.2. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal állami ügykezelőinek feladat- és hatásköre 

 

● Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzi. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza. 
● Felelős a Járási Hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, a határidős nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről 

tájékoztatja az érintetteket. 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 

expediálás tekintetében. 
 

6. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek helyettesítési 
rendje 
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A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal ügyintézőjét, ügykezelőjét a hivatalvezető által kijelölt ügyintéző, 
ügykezelő helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

7. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje 

 

Szervezeti egység Ügyfélfogadás 

Kormányablak Osztály 

cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 
Hétfő: 7.00-17.00 

Kedd - Péntek: 8.00-18.00 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály 

cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

Hétfő: 8.00-16.00 

Szerda: 8.00-16.00 

Péntek: 8.00-12.00 

Földhivatali Osztály 

cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 41. 

Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Kedd: 8.00-12.00 

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Csütörtök: 8.00-12.00 

Foglalkoztatási Osztály 

cím: 3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 24. 

Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Kedd: 8.00-12.00 

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Csütörtök: 8.00-12.00 

Péntek: 8.00-11.00 

Társadalombiztosítási Osztály 

cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L. u.29. 

Hétfő: 8.00-16.00 

Kedd: 8.00-12.00 

Szerda:8.00-16.00 

Csütörtök:8.00-12.00 

Péntek: 8.00-12.00 
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II.26. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Szerencsi Járási Hivatal Ügyrendje  
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1. A Szerencsi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:   3900 Szerencs, Rákóczi utca 63. 
A Járási Hivatal telephelyei:   3900 Szerencs, Rákóczi u. 89. 
     3900 Szerencs, Kassa u. 23. 

3900 Szerencs, Kossuth tér 8. 
3900 Szerencs, Kossuth u. 3. 

      3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

 

A Járási Hivatal kirendeltségei:  3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 24. 
     3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3. 
 

2. A Szerencsi Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A Szerencsi Járási Hivatal élén a járási hivatalvezető áll.  
 

A járási hivatalon belül az alábbi hat osztály működik:  
1. Kormányablak Osztály 

2. Hatósági Osztály 

3. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

4. Foglalkoztatási Osztály 

5. Földhivatali Osztály 

6. Népegészségügyi Osztály  
 

A járási hivatal osztályait osztályvezetők vezetik. A Hatósági Osztály vezetője a járási hivatalvezető-

helyettes. 

 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a járási 
hivatal létszámadatai a következők: 
 

Szerencsi Járási Hivatal 100 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak Osztály 14 

Hatósági Osztály 22 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 8 

Foglalkoztatási Osztály 15 

Földhivatali Osztály 21 

Népegészségügyi Osztály 18 

 

3. A Szerencsi Járási Hivatal működése 

 

3.1. A működést meghatározó jogszabályok 

A járási hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és az ahhoz 
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kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, továbbá jelen 
Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  

 

3.2. Értekezletek rendje 

3.2.1. Járási hivatalvezetői értekezlet 
A járási hivatal vezetője az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség 
szerint járási hivatalvezetői értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek a járási hivatalvezető-

helyettes és az osztályvezetők, továbbá akit a járási hivatalvezető az értekezletre meghív. 
 

3.2.2. Osztályértekezlet 
Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében az osztályvezető szükség szerint 
osztályértekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek az osztály állami tisztviselői és állami 
ügykezelői, munkavállalói. A járási hivatal vezetője és helyettese meghívást kap az 

osztályértekezletre. 
 

3.2.3. Apparátusi értekezlet 
A Járási Hivatal éves munkájának értékelése, következő évi feladatok megtárgyalása, várható 
változások megismertetése érdekében a járási hivatalvezető szükség szerint apparátusi értekezletet 
tart. Az apparátusi értekezlet résztvevői: a Járási Hivatal vezetői, állami tisztviselői, állami ügykezelői 
és munkavállalói, továbbá a járási hivatalvezető által meghívottak. 
 

3.2.4. Az értekezletekre vonatkozó közös szabályok 

Az értekezletekről emlékeztetőt kell készíteni. Az elkészült emlékeztetőt az értekezlet résztvevői és az 
értekezleten meghatározott feladatok végrehajtásáért felelősök rendelkezésére kell bocsátani. Az 
értekezlet megtartásáról és témájáról a kormánymegbízottat és a főigazgatót - utasítása szerinti 

formában - tájékoztatni kell. 
 

3.2.5. Munkacsoport alakítása 

A járási hivatalvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 

munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt osztályvezető/ügyintéző látja el. A 
munkacsoport koordinálásával megbízott személyt, valamint a munkacsoport tagjait a járási 
hivatalvezető jelöli ki. 
 

3.3. Munkaidő, munkarend, a munkavégzés szabályai 
A munkaidő – a Kormányablak kivételével – hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 
14. 00 óráig tart. A Kormányablakban a munkaidő hétfőn 7.00 – 17.00 óráig, keddtől péntekig 8.00 – 

18.00 óráig tart. A munkaközi szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc 
időtartamban, azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 

 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a járási hivatalvezető, illetve a munkaköri leírásban 
meghatározott szakmai felettes osztályvezető engedélyével lehet. A munkatárs köteles a távollét 
idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a járási hivatal osztályvezetői tekintetében a járási hivatalvezető, a 
foglalkoztatottak tekintetében a munkaköri leírásban szakmai felettesként megjelölt osztályvezető 
feladata, mely az erre rendszeresített szabadságos tömbben történik. 
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 4. A Szerencsi Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat. 

 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

 

4.2. A Hatósági Osztály feladat- és hatásköre 

4.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 

● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 
ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása esetén) 
megállapítása, megszüntetése; 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása, 
megszüntetése; 

● közgyógyellátás megállapítása, megszüntetése; 
● aktív korúak ellátásának megállapítása, folyósítás szüneteltetése, felülvizsgálata, 

megszüntetése; 
● az Sztv. által előírt nyilvántartás vezetése, utalási állományok előkészítése, kötelezettség-

nyilvántartás vezetése. 
 

4.2.2. Szabálysértési hatósági feladatai: 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal, mint általános hatáskörű szabálysértési 
hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes határidőben megteszi a szükséges intézkedéseket, 
ennek keretében: 

● a Szabs. tv. 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül elutasítja a feljelentést; 
● a Szabs. tv. 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz. A 83. § (3) 

bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes ügyészségnek; 
● A Szabs tv. 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot hoz; 
● jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91. §/; 
● ha a tényállás tisztázott és meghallgatás nem szükséges, tizenöt napon belül büntetést szab 

ki, illetve önállóan, vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /102. §/; 
● ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított öt 

napon belül idézést bocsát ki a meghallgatás tárgyában a 103. § (2) bekezdése alapján; 
● elutasítja a nem a jogosult által előterjesztett, vagy elkésett kifogást /106. § (1) bekezdés/; 
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● a 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, aki az 
idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére meg nem 
fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárás 
végrehatására a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben nem jelent meg; 

● az elővezetés elrendeléséről haladéktalanul értesíti az ügyészt, aki elektronikus úton tekint be 
a határozatba és az eljárás irataiba; 

● gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a Szabs. tv 39. § (2) bekezdés c) - 
i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni bírság 
végrehajtásáról; 

● ellátja Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer (SZNYR) működtetésével összefüggő 
feladatokat. 

 

4.2.3. Védelmi igazgatási feladatai: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és titkára jogkörébe 
tartozó feladatok előkészítése; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

 

4.2.4. Az oktatási feladatok körében: 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a közoktatásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok; 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok ellátása: 
● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 
● gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl az állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe történő beíratást; 

● mint a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 
nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes 
általános iskolának; ellátja az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes 
feladatokat. 

● dönt a hat éves kort megelőző iskolakezdéssel  
● szakértői vizsgálatra kötelezés  
● pszichológiai vizsgálaton való kötelező részvétel  

● nyilvántartja a külföldi tanulmányok bejelentését  
● ellátja a felnőttoktatással kapcsolatos feladatokat 
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4.2.5. Egyéb államigazgatási hatósági feladatok: 
● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen; 
● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
● állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 
● ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● a menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 
rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása; 

● a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra 
szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, 
visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről; 

● a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik. 
● fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok. 
● A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján, annak végrehajtásáról szóló 

Kormányrendelet szerint elvégzendő feladatok, hadigondozásba vétel megállapítása 

 

4.2.6. Közüzemi szolgáltatókkal, valamint kötelezően igénybe veendő közüzemi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 

● a közegészségügyi és a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére történő elrendelése; 

● a cirkuszi menazséria szolgáltatás felügyeletére vonatkozó hatósági feladatkörében lefolytatja 
az állandó cirkuszi menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárást, helyszíni 
szemlét tart, megkéri a hatáskörrel rendelkező szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásait, 
elvégzi a fenntartó által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatokat; 

● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozathozatalhoz 
kötődő tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 

● jogszabályi feltételek nem teljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának megtiltása; 

● nyilvántartást vezet a járási hivatal által kiadott engedélyekről; 
● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása; 
● a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a szolgáltatás felügyelete. 

 

4.2.7. A Járási Hivatal működését segítő funkcionális feladatok: 

● támogatja a Járási Hivatal szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó (pénzügyi, informatikai, 
humánpolitikai, szervezési, iktatási, adminisztratív) funkcionális feladatokat. 

 

4.3. A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat - és hatásköre 

A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott gyámügyi és 
gyermekvédelmi hatósági feladatokat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény II. és a IV. 
könyvében, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben 
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foglalt feladatokat látja el. A Járási Hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi és gyámügyi 
igazgatási ügyekben általános elsőfokú hatóságként jár el.  
 

4.3.1. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében: 
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 

vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs mód - 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 
egyidejűleg - a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi 
gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel. 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel  
● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek 

a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt esetben elrendeli a 
kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét  

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, 
● dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
● dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről, 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, 
● kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében. 
 

4.3.2. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 
 

4.3.3. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
● teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
● megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
● hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló 

per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel, 
● eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 

- az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
- az anya a gyermek törvényes képviselője és az apai elismerő nyilatkozathoz a 
hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között 
érdekellentét áll fenn 
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● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 
megdöntése iránt.  

● megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők, vagy a képzelt 
apa adatait és megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése 
céljából tették. 

 

4.3.4. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban: 
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

4.3.5. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, 
● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
● a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és 

felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás 
megszüntetése, 

● a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 

4.3.6. A Járási Hivatal feljelentést tesz: 
● gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, 
● a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 
 

4.3.7. A Járási Hivatal a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
● intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás 

végrehajtásáról, 
● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet 

együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre, 
● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, 
● engedélyezi a gyermek részére a szülői ház, vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely 

elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott 
engedélyt, 

● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a 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 egyezmény és a 
tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági 
nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére 
közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
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meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

● megkeresi az adóhatóságot a gyermektartásdíj megelőlegezett összegének behajtása iránt. 
 

4.3.8. A Járási Hivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: 
● a gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, hivatásos gyámot rendel, 
● ideiglenes gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, 
● irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és 
méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 

 

4.3.9. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának 
kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 
 

4.3.11. A Járási Hivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelő szervként. 

 

4.3.12. A Járási Hivatal gyakorolja a Start-számlával, kincstári letéti Start-számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 
 

4.3.13. A Járási Hivatal az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A §- a szerint hozzájárul 
a 18. életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott 
személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez. 
 

4.3.14. A Járási Hivatal a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. tv. 35.§. (5) bekezdésében 
meghatározott esetben ügygondnokot rendel ki. 
 

4.3.15. A Járási Hivatal jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy 
holtnak nyilvánítását. 
 

4.3.16. igazságügyi feladatok 

● jogi segítségnyújtási eljárásban elsőfokú hatósági jogkör ellátása, ezen belül 
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- engedélyező határozat – jogi tanácsadáshoz, okirat- és 
beadványszerkesztéshez, pártfogó ügyvédi képviselethez - peres és peren 
kívüli ügyekben 

- ügyfélszolgálati tevékenység 

- támogatások nyilvántartása 

- megelőlegezett jogi segítői díjak visszatéríttetése, behajtás kezdeményezése 

áldozatsegítés keretén belül az érdekérvényesítés elősegítése (tájékoztatás, 
jogi tanács, érzelmi segítség, egyéb segítségnyújtás, pl: kapcsolatfelvétel más 
szervekkel), azonnali pénzügyi segély nyújtása, áldozati státusz igazolása. 

 

4.4. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

4.4.1. A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat: 

● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 

szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe, 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 
● munkaközvetítést végez, 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

 

4.4.2. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat, 

● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 



441 

 

4.4.3. A közérdekű munkával sújtott, illetve a meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság 
megváltása érdekében közérdekű munkát vállalt elkövetők közérdekű munka büntetésének 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

4.5. A Földhivatali Osztály feladat- és hatásköre 

 

A Járási Hivatal ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- 
és hatáskörét érintő feladatokat. 

4.5.1 Első fokú ingatlanügyi hatóságként, földügyi igazgatás hatáskörben ellátandó feladatok: 
 

Ingatlan-nyilvántartási hatósági feladatok 

 

● Illetékességi területén a hatályos eljárási és anyagi jogszabályok alapján lefolytatja az 
ingatlan-nyilvántartási eljárásokat és vezeti az ingatlan-nyilvántartást.  

● A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes 
ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 
megfizetésének részletes szabályairól szóló jogszabály alapján, a TAKARNET rendszer 
felhasználásával, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatot szolgáltat. 

● Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerint ellenőrzi a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igény bevevőket, továbbá indokolt 
esetben javaslatot tesz a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv felé a hozzáférési 
jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére. 

 

Földmérési és térképészeti feladatok 

 

● Ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kezelését, a változások folyamatos 
vezetését és az abból történő adatszolgáltatást. 

● Eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyekben. 
● Ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező vázrajzok 

és vázlatok vizsgálatát és záradékolását. 
● Lefolytatja a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárást. 
● Elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal 

kapcsolatos munkákat. 
● Közreműködik a megyei földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában. 
● Elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat. 
● Létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat. 
● Elvégzi az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmának 

időszakos helyszíni ellenőrzését. 
● Megindítja a bírságolási eljárást az állami alapadatbázisok jogosulatlan felhasználójával, 

valamint a jogosulatlan földmérési munkavégzővel szemben. 
● A rendelkezésére álló adat- és eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén felül, 

egyéb – a fővárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratában foglalt – szolgáltatási 
tevékenységet is végezhet, ha az a jogszabályban előírt feladatai ellátását nem veszélyezteti. 

 

A földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások érvényesülésével 
kapcsolatos feladatok 
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● A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján elvégzi a művelési 
ágváltozással kapcsolatos hatósági feladatokat, lefolytatja a földminősítési eljárást. 

● Eljár a termőföld védelméről szóló törvény szerint földvédelmi (ideértve a földvédelmi 
szakhatósági közreműködést és a földvédelmi szakkérdés vizsgálatát is) ügyekben, lefolytatja 
az újrahasznosítási eljárásokat. 

● A szakmai irányító minisztérium utasítása szerint, a társ szervekkel együttműködve lefolytatja 
az éves határszemlét, végrehajtja a szükséges hatósági intézkedéseket és 
adatszolgáltatásokat.  

● A külterületen elvégzi a parlagfű fertőzött területek felderítését, teljesíti a közérdekű 
mentesítéshez szükséges adatszolgáltatást. 

 

A telekalakítással összefüggő feladatok 

 

● Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltak 
szerint, első fokú hatóságként lefolytatja – a honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő, 
valamint az összevont telepítési eljárások kivételével –a telekalakítási engedélyezési 
eljárásokat. 

 

4.5.2. Első fokú mezőgazdasági igazgatási szervként ellátandó feladatok 

Földművelésügyi igazgatási hatáskörben 

● Ellátja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, 21. § -ban, 22. § (2) bekezdésében foglaltak, 
valamint a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat és a hegyközség által 
létrehozott hegyőrség megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami 
hozzájárulás iránti kérelem elbírálását. 
 

Földügyi igazgatási feladatkörében 

● Ellátja a földműves nyilvántartás vezetésére irányuló elsőfokú hatósági feladatokat. 

● Ellátja a Földforgalmi törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre 
vonatkozó, a Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és 
tilalmak betartásának ellenőrzését, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények 
alkalmazását, valamint a 2013. évi CCXII. tv. 44/A § -ban meghatározott, biztonsági 
okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzését. 
Lefolytatja a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági 
jóváhagyására irányuló eljárásokat.  

Egyéb igazgatási feladatkörben 

● A Szerencsi Járási Hivatal illetékességi területén ellenőrzi az őstermelői igazolvány és az 
értékesítési betétlap használatának jogszerűségét, valamint az őstermelő által közölt és 
nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságát. Indokolt esetben dönt az igazolvány 
visszatartásáról az őstermelői tevékenység jogszerűségének vizsgálatára irányuló eljárás 
jogerős lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő 
őstermelői termékek köre egymástól eltér. 

● Ellátja a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével összefüggő hatósági feladatokat azon 
családi gazdaságok esetében, amelyek központja a Szerencsi Járási Hivatal illetékességi 
területén található. 

 

4.6. A Népegészségügyi Osztály feladat- és hatásköre 
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Ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 
szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- 
és hatáskörét érintő feladatokat. Ennek keretében: 

● jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol; 
● ellátja a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályzó eszközök által számára 

meghatározott feladatokat: 
● a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, 

táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, 
mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot vesz igénybe; 

● a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához 
vizsgálólaboratóriumot vesz igénybe; 

● az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 
népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve 
a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén; 

● az egészségügyi igazgatás és koordináció területén; 
● ellátja a jogszabályban feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi 

szolgáltatók felett; 
● részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 

kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását. 
 

4.6.1. Környezet- és település-egészségügyi szakterület: 
● felügyeli a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata 

során a közegészségügyi előírások teljesülését; 
● a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és- elhelyezést, a hulladékok kezelését 
és elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a közlekedés 
körülményeit; 

● a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 
● a munkahelyek közegészségügyi feltételeit; (nem a népegészségügyi osztály hatásköre) 
● feladatai hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, a 

felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, illetve a beltéri 
levegőszennyezettség vizsgálatára; 

● a laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok 
távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, 
megszüntetése érdekében; 

● az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a 
Népegészségügyi Főosztályt, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat, 
szolgáltatókat, stb.; 

● közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített 
hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 

● felügyeli a medencés fürdők közegészségügyi, higiéniai feltételeinek megvalósulását; 
● az építésügyi engedélyezési (elvi építési, építési, fennmaradási, illetve településrendezési) 

eljárások során elbírálja a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelményeknek való megfelelést, a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a 
kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést, az 
egészségvédelem biztosítása érdekében az országos építési követelményekről szóló 
kormányrendeletben meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési 
követelményeitől való eltéréshez hozzájárulást; 
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● vízjogi engedélyezési eljárások során végzi a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvíz-

készlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatát határértékek megállapításához kötött 
eljárásokban, tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záró dokumentáció elbírálására, 
valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének 
megítélésére vonatkozó eljárásokban az elvi vízjogi engedélyezési, a vízjogi engedélyezési, 
és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásokban; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.2. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi szakterület: 
● nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság 

időszakos, vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, 
szabadidő eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket; 

● javaslatot tesz, intézkedik az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, 
valamint az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok megszüntetésére; 

● a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység működési engedélye kiadására 
irányuló eljárásban - az intézményre vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 
minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében - szakhatóságként való 
közreműködés; 

● a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek teljesülésének ellenőrzése; 
● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.3. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterület: 
● vizsgálja a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását, az élelmiszerek 

fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat, és elősegíti leküzdésüket; 
● végzi és felügyeli a kozmetikai készítmények, étrend kiegészítők előállításának, 

feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, 
az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 

esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését; 
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● ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges hatósági 
intézkedéseket; 

● szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 
● tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 

táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 
● a működési engedélyezési eljárás, valamint használatba vételi eljárás során szakhatósági 

hozzájárulás kiadása; 
● a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való 
megfelelés, a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 
dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében 
jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzések lefolytatása; 

● szociális szolgáltatás ellenőrzése során a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek 
teljesítésének ellenőrzése; 

● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.4. Kémiai biztonsági szakterület: 
● végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 

közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 
● ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi és ellenőrzési feladatokat;  
● feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 

társosztályokkal, szervekkel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.5. Járványügyi szakterület: 
● irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 

hordozókkal kapcsolatos tevékenységet; 
● folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy 

a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a járás egész területére, vagy egy 
részére; 
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● megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a járás 
lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti; helyszíni járványügyi 
vizsgálatokat végez; 

● vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat; 

● szervezi és ellenőrzi a terhesek HBsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat; 
● a Népegészségügyi Főosztály számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a járás 

területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről; 
● zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szolgálati út szerint; 
● illetékességi területén szervezi az oltóanyagok elosztását, felügyeli a területen az előírásszerű 

tárolást, nyilvántartást és felhasználást; 
● vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetése iránt; 
● a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását, 
● kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket; 
● folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 

kapcsolatban; 

● figyelő, illetve jelentőszolgálatok működtetését végzi bizonyos betegségek esetén; 
● ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat, felkészíti a járás egészségügyi alapellátó intézményeit a 
szezonálisan előforduló fertőző betegségekre (pl. virális enterális járványok, influenza, 
influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelent és 
jelentet. 

 

4.6.6. Közegészségügyi szakterület: 
● végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 

kivizsgálását, a terjedési út felderítését; 
● hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan 

előforduló fertőzéseket, megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 
megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását; 

● járvány, vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket; 

● nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; 
● végzi a járás területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 

történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását; 
● figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok 
megelőzésére, elhárítására; 

● nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben; 

● nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 
ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló 
eszközökről gondoskodik; 

● ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi 
kártevőirtást végző egyéb képesített személyeket; 

● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
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● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban.  

4.6.7. Egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) feladatok: 
● közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban résztvevő 

szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében; 
● az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 

népegészségügyi ismeretek terjesztését; 
● csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat járási 

szinten kezdeményezi; 
● helyes életvitel-változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 

bevezetését és szervezését; 
● az Egészség Évtizedének Nemzeti Népegészségügyi Programjában foglaltakkal összhangban 

a gyermek és a felnőtt populációt érintő, preventív jellegű rizikófaktor szűréseket 
kezdeményez és végez. A háziorvosok bevonásával a járás lakossága különböző 
veszélyeztetett korú csoportjainak reprezentatív, prevenciós célú többlépcsős rizikó-faktor 

szűrését kezdeményezi és végzi (vérzsírok, vércukor, testsúly, vérnyomás, dohányzási 
szokások); 

● célzott szűréseket végez az önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, valamint 
civil szerveződések által kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek 
elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós 
adatait és annak befolyásolási lehetőségeit; 

● gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (tápláltsági státusz, a 
keringési, légzőrendszer vizsgálata); 

● népegészségügyi szűrővizsgálatok megjelenési arányának növelése, az optimális lakossági 
részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatot épít ki a területen működő háziorvosi 
szolgálatokkal, védőnőkkel, a szűrővizsgálatot végző intézményekkel, a helyi közvélemény 
formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal. 

 

4.6.8. Járási szakfelügyelő ápolói feladatok: 
● végzi az alapellátás (háziorvosi-, fogorvosi-, foglalkozás-egészségügyi-, orvosi ügyeleti-, 

iskolaorvosi ellátás), a járóbeteg-szakellátás – ideértve az egynapos sebészeti és a 
kúraszerűen végezhető ellátásokat is – az otthoni szakápolás és hospice ellátás keretén belül 
végzett ápolási tevékenység, valamint a bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó szociális 
intézményeken belül történő ápolási tevékenység szakfelügyeletét; 

● szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.9. Járási szakfelügyelő védőnői feladatok: 
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● ellátja a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét illetékességi körében az egészségügyi 
szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V.2.) EüM rendeletben foglaltaknak 
megfelelően, a minimum feltételek meglétét vizsgálja, a működési engedélyek felülvizsgálatát 
végzi; 

● a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását 
elvégezi, kezdeményezi és megteszi a szükséges intézkedéseket; 

● közreműködik illetékességi körében az egységes, esélyegyenlő védőnői ellátás 
megvalósításában, minőségének fejlesztésében a védőnői ellátás hatékony, az 
egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésében, az egészségügyi 
ágazati jogszabályok érvényesülésének elősegítésében, a szakmai irányelvek, minőségi 
követelmények közvetítésében és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzésében és 
folyamatos nyomon követésében, különös tekintettel az alábbi feladatok ellátásával: 
● segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának 

megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését; 
● közreműködik minőségi indikátorok fejlesztésében, a védőnői ellátás (szakmai 

menedzseri és támogató tevékenység) minőségének követésében és értékelésében; 
● közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek feltárásában, elemzésében a védőnői 

gondozottak egészségi állapotának, elégedettségének nyomon követésével; 
● közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 
● meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk 

lehetőségeit, továbbá közreműködik azok megvalósításában; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt a védőnői alapfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, 

továbbá értékeli, elemzi, jelenti, bemutatja azokat; 
● javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésekre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésre (védőnői állások létesítésére, 
átszervezésére, megszüntetésére, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát 
végzők jutalmazására, kitüntetésére); 

● segíti a pályakezdő, illetve újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését; 
● kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 
● felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében (különös tekintettel a Védőnői Méhnyakszűrő 
Programra); 

● részt vesz a védőnői szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában, véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában; 

● képviseli a védőnői szakmát illetékességi körben; 
● szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a védőnők 

által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, megvalósításához, 
felügyeletéhez, értékeléséhez, a területi, az iskola-védőnői feladatok helyettesítéssel 
történő ellátásához; 

● szakvéleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében: 
● körzetek kialakításáról – figyelembe véve a település szerkezetét, a lakosság 

összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát; 
● ellátandó oktatási intézmények számáról, típusáról; 
● felkérés esetén védőnői állásra pályázókról és pályázatokról; 
● védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére 

irányuló eljárásban; 
● megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
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● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.10. Családvédelmi feladatok: 
● tanácsadást, családtervezési tanácsadást, ifjúsági tanácsadást, családvédelmi tanácsadást 

tart; 

● igazolást ad családvédelmi szolgálaton való részvételről; 
● vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását; 
● írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; 
● átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 

intézménynek; 
● a CSVSZ védőnője köteles az adatokat bizalmasan kezelni, a titoktartási és adatvédelmi 

kötelezettségének eleget tenni; 
● nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét; 
● éves munkatervet készít; 
● tevékenységét tervezi és az előírásoknak megfelelően dokumentálja; 
● havi esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokon részt vesz; 
● közreműködik a Családvédelmi Szolgálat tevékenysége minőségének fejlesztésében (adatot 

szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, intézkedést kezdeményez). 
 

 4.6.11. A jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül: 
● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkaterve(ke)t készít; 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket; 
● figyelemmel kíséri és értékeli az illetékessége alá tartozó járások (Szerencsi, Tokaji, 

Bodrogközi, Cigándi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi) közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a 
népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló 
környezeti, társadalmi, életmódbeli, stb. tényezőket, az előbbiekkel kapcsolatos 
epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a Járási 
Hivatalnak és a Népegészségügyi Főosztálynak. 
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4.6.12. Az egészségügyi igazgatás területén:  
● ellátja a praxisjog engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; 
● az új működési engedélyek kiadásával összefüggésben a szakmai minimumfeltételeknek való 

megfelelőséget helyszíni szemlével ellenőrzi, illetve helyszíni ellenőrzést tart;  
● a hatályos működési engedélyekben foglaltakat, a személyi, tárgyi és szakmai feltételeknek 

való megfelelőséget ütemezetten ellenőrzi; 
● a szakmai nyilvántartásokat és a szakmai nyilvántartó programokat folyamatosan kezeli, 

vezeti, új adatokkal feltölti, aktualizálja, szükség esetén adatokat lekérdez; 
● az OTH, a Népegészségügyi Főosztály, a KSH és egyéb szervek kérésére adatokat közöl; 
● az egészségügyi szolgáltatók részére hatósági bizonyítványt ad ki; 
● az egészségügyi szolgáltatók részére szervezett szakmai továbbképzésekről értesítést, 

jogszabályváltozásokról tájékoztatást ad; 
● tömeges rendezvények egészségügyi biztosítását (mozgóőrség) ellenőrzi; 

egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátást megszervezi, elrendeli; 
● szakfelügyelők közreműködésével szakfelügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók 

egészségügyi tevékenysége felett. 
 

5. A Szerencsi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
feladat- és hatásköre 

 

5.1. A Szerencsi Járási Hivatal állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény (Szabs. tv.) alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata: a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Hivatal állandó 

és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

● a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● egyéb ügykezelői utasítások megadásáról, 
● az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 

kezeléséről, megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● a hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

 

5.2. A Szerencsi Járási Hivatal állami ügykezelőinek feladat- és hatásköre 

● Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 

feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzi. 
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● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel szakmai felettese megbízza. 
● Felelős az osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok érkeztetéséért, iktatásáért, postázási 

feladatok ellátásáért, technikai mozgásának bonyolításáért, a határidős nyilvántartások 
vezetéséért. 

● Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről 
tájékoztatja az érintetteket. 

● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 
expediálás tekintetében. 
 

5.3. A Szerencsi Járási Hivatal funkcionális feladatokat ellátó ügyintézőinek és 
munkavállalóinak feladat- és hatásköre 

● A Járási Hivatal működéséhez szükséges pénzügyi műveletek előkészítése, közreműködés a 
végrehajtásban. 

● A Járási Hivatal működéséhez szükséges fogyó- és tárgyi eszköz igények jelzése, 
engedélyeztetése, és az engedélyezett beszerzések lebonyolítása. 

● Az ügyintézők munkafeltételeinek biztosítása, az ehhez szükséges, engedélyezett és 
beszerzett eszközök átadása, kapcsolódó nyilvántartások vezetése. 

● A zavartalan ügymenet érdekében szükséges teendők ellátása, a hivatali gépjárművek 
útvonalának megtervezése, engedélyeztetése, az ügyintézők helyszínre szállítása, 
kapcsolódó nyilvántartások vezetése, ellenőrzése, elszámolások elkészítése, ellenőrzése. 

● A hivatali gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése, meghibásodásának, szerviz-

igényének jelzése. 
● A járási hivatalvezető munkáltatói döntéseinek előkészítése, végrehajtása, humánpolitikai 

feladatok előkészítése a Kormányhivatal ügyintézéséhez. 
● Informatikai feladatok ellátása: telekommunikációs eszközök, informatikai rendszer 

működőképességének biztosítása. 
 

5.4. Az egyes ügyintézők, ügykezelők és munkavállalók feladatainak tételes felsorolását a 
munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

6. A Szerencsi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
helyettesítési rendje 

A járási hivatal ügyintézőjét, ügykezelőjét, munkavállalóját a munkaköri leírásában meghatározott 
szakmai felettes vezető által kijelölt ügyintéző, ügykezelő, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés 
rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

7. A Szerencsi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

7.1. A hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes szerdán 8.00 és 11.00 óra között fogadja az 
ügyfeleket. Abban az esetben, ha a szerdai nap munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon 
8.00 és 11.00 óra között kell ügyfélfogadási időt biztosítani. 
 

7.2. A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfőn    7.00 – 17.00 óráig 

 keddtől-péntekig  8.00 – 18.00 óráig 

 

7.3. A Hatósági Osztály, valamint a taktaharkányi kirendeltség ügyfélfogadási rendje 

hétfőn és szerdán  8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig  
 pénteken   8.00-12.00 óráig 

 

A tiszalúci kirendeltség ügyfélfogadási rendje 

hétfőn    13.00-16.00 óráig 
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szerdán   8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig 

 pénteken   8.00-12.00 óráig 

 

7.4. A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfőn és szerdán  8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig 

 pénteken   8.00-12.00 óráig 

 

7.5. A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfőn    8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 15.00 óráig 

 kedden    8.00 – 12.00 óráig  
 szerdán   8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig  
 csütörtökön   8.00 – 12.00 óráig  
 pénteken   8.00 – 11.00 óráig 

 

7.6. A Földhivatali Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfőn és szerdán  8.00 – 11.30 óráig és 13.00 – 15.00 óráig 

 kedden    8.00 – 11.30 óráig 

 csütörtökön   8.00 – 11.30 óráig 

  

7.7. A Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfőn és szerdán  8.00 – 15.30 óráig 

 pénteken   8.00 – 12.30 óráig 

 

A Családvédelmi Szolgálat ügyfélfogadási rendje 

 Szerencs, Kossuth utca 3. szám alatt:  
kedden, szerdán és pénteken 8.00 - 16.00 óráig 

Sátoraljaújhely, Erzsébet kórház - Mártírok útja 9. szám alatt: 
hétfőn és csütörtökön 9.00 - 14.00 óráig 

 

8. Egyes osztályok – a járási hivatal általános illetékességétől eltérő – illetékessége 

 

8.1. A Kormányablak Osztály jogszabályban meghatározott feladatait az egész ország területére 
kiterjedő illetékességgel látja el. 
 

8.2. A Népegészségügyi Osztály jogszabály alapján a szerencsi járáson kívül ellátja a tokaji, cigándi, 
sárospataki, sátoraljaújhelyi járások illetékességi területén is a hatáskörébe utalt feladatokat. 
 

8.3. A Földhivatali Osztály jogszabály alapján a szerencsi járáson kívül a tokaji járás területén is ellátja 
a hatáskörébe tartozó feladatokat. 
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II.27. melléklet 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Szikszói Járási Hivatal Ügyrendje 
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1. A Szikszói Járási Hivatal adatai  
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szikszói Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:   3800 Szikszó, Táncsics út 2-4. 

A Járási Hivatal telephelyei:   3800 Szikszó, Kassai út 108.                                              
     3800 Szikszó, II. Rákóczi F. u.1. 
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. 
rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik – terjed ki.  

 

A Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a külön 
jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.  
 

A Járási Hivatal illetékességi területe Szikszó (székhely), Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, 
Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, 
Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Pamlény, Rásonysápberencs, Selyeb, Szászfa, 
Szentistvánbaksa települések közigazgatási területe. 
 

2. A Szikszói Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A Járási Hivatal élén a járási hivatalvezető áll. A Szikszói Járási Hivatalon belül az alábbi osztályok, 
mint szervezeti egységek működnek: 
1. Kormányablak Osztály  
2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

3. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető látja el a Járási Hivatal vezetését. A járási hivatalvezető-helyettes látja el a 
Kormányablak Osztály vezetését.  
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a Járási 
Hivatal létszámadatai a következők: 
 

Szikszói Járási Hivatal 31 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak Osztály 9 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály 

12 

Foglalkoztatási Osztály 8 

 

3. A Szikszói Járási Hivatal működése 

 

3.1. A Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-ben és az 
ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti utasításokban, 
továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
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A Járási Hivatal a székhelyén (Szikszó) biztosítja az állandó ügyintézési lehetőséget, 21 településen 
pedig ideiglenes települési ügysegédek útján biztosítja a kihelyezett ügyfélszolgálatot (továbbiakban 
együtt: ügysegéd).  
 

A járási hivatalvezető a Járási Hivatalon belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, 
a soron következő feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség szerint járási 
hivatalvezetői értekezletet tart. Az értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, járási hivatalvezető-

helyettes, osztályvezetők, illetve a napirendek tárgyában érintett személyek. 
 

Az osztályvezető az általa vezetett szervezeti egységen belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás 
összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség 
szerint osztályértekezletet tart. Az osztályértekezlet résztvevői az osztály valamennyi állami 
tisztviselője. 
 

A Járási Hivatal éves munkájának értékelése, következő évi feladatok megtárgyalása, tájékoztató a 
várható változásokról, egyéb tudnivalók ismertetése céljából a járási hivatalvezető évente (év végén), 
illetve szükség szerint apparátusi értekezletet tart. Az apparátusi értekezlet résztvevői a Járási Hivatal 
vezetői és valamennyi állami tisztviselője. 
 

A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 8.00 - 14. 00 óráig tart, a munkaközi 
szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban, azokon a napokon, 

amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a járási hivatalvezető engedélyével lehet. A járási 
hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az osztályvezető engedélyével lehet a 
munkahelyről eltávozni. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási 
naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs 
köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 

 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a járási hivatalvezető, 
illetve távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes feladata. 

 

A járási hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes 

egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló 
szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport 
koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott 
ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a járási hivatalvezető, járási hivatalvezető-helyettes jelöli 
ki. 

 

3.2. Ügyfélfogadás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás rendje 

 

3.2.1. A Járási Hivatal vezetője, illetve a hivatalvezető-helyettes minden héten  

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00 óra között 
kedd: 8.00 – 12.00 óra között 

szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között 
csütörtök: 8.00 – 12.00 óra között 
péntek: 8.00 – 11.00 óra között 

fogadja az ügyfeleket. 

 

3.2.2. A Járási Hivatal kijelölt ügyintézői kötelesek az alábbi időben és rendben fogadni az ügyfeleket: 
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Szervezeti egység Ügyfélfogadási idő 

Kormányablak Osztály 
hétfő: 7.00 – 17.00 óra között 

kedd-péntek: 8.00 – 18.00 óra között 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

hétfő és szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra 
között 

 péntek: 8.00 – 12.00 óra között 

Foglalkoztatási Osztály 

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00 óra között 
kedd: 8.00 – 12.00 óra között 

szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között 
csütörtök: 8.00 – 12.00 óra között 
péntek: 8.00 – 11.00 óra között 

 

4. A Szikszói Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat. 

 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

 

4.1.3. Ellátja a külön jogszabályban meghatározottak szerint: a kérelem befogadását, iktatását, 
döntéshozatalt, nyilvántartások vezetését: 

● az áldozatsegítési és jogi segítségnyújtási feladatokat. 
 

4.2. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.2.1. Szociális igazgatási feladatok: 
Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a 
pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításával, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatokat. 
 

4.2.2. Járási védelmi igazgatási feladatok: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok; 
● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok; 
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● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, továbbá a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok. 

 

4.2.3. Járási hatósági feladatok: 
● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen; 
● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
● ellátja a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó állatvédelemmel és állattartással 

kapcsolatos hatósági feladatokat;  
● ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● a menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 
rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása; 

● a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra 

szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, 
visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről; 

● a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik; 
● közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátásában: 

● a közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése; 

● szomszédos ingatlanon szolgalom alapítása; 
● szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 
szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó 
által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozathozatalhoz 
kötődő tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 

● jogszabályi feltételek nem teljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának megtiltása; 

● a járási hivatal által kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése; 
● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása; 
● a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a szolgáltatás felügyelete.  
● Földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatok:  

● A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatok. 
● A mezőgazdasági őstermelők hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatok.  
● Mezei nyilvántartásával, szakmai felügyeletével, a mezőőrök  
● vizsgáztatásával, eskütételével és szolgálati napló kiadásával összefüggő hatósági  
● feladatok.  

● Fogyasztóvédelmi hatósági feladatok:  

● Ellátja a külön jogszabályban meghatározottak szerint: a járási hivatal feladat- és 
hatáskörébe tartozó fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat.  

 

4.2.4. Szabálysértési törvénnyel kapcsolatos feladatok: 
● A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
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szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal mint általános hatáskörű 
szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes határidőben megteszi a 
szükséges intézkedéseket, ennek keretében: 
● a Szabs. tv. 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül elutasítja a 

feljelentést; 
● a Szabs. tv. 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz. A 83. § 

(3) bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes 
ügyészségnek; 

● a Szabs. tv. 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot hoz; 
● jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91. §/; 
● ha a tényállás tisztázott és meghallgatás nem szükséges, tizenöt napon belül büntetést 

szab ki, illetve önállóan, vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /102. §/; 
● ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, az erre irányuló kérelem beérkezésétől 

számított öt napon belül idézést bocsát ki a meghallgatás tárgyában a 103. § (2) 
bekezdése alapján; 

● elutasítja a nem a jogosult által előterjesztett, vagy elkésett kifogást /106. § (1) 
bekezdés/; 

● a Szabs. tv. 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, 
aki az idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére 
meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe 
lépő elzárás végrehajtására a kijelölt bv. intézetben nem jelent meg; 

● az elővezetés elrendeléséről haladéktalanul értesíti az ügyészt, aki elektronikus úton 
tekint be a határozatba és az eljárás irataiba; 

● gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a Szabs. tv. 39. § (2) 
bekezdés c)-i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni 
bírság végrehajtásáról; 

● ellátja az Egységes Szabálysértési Nyilvántartó és Eljárás Támogatási Rendszer 
(SZNYR-NOVA-KGIR) működtetésével összefüggő feladatokat.  

4.2.5. Oktatással kapcsolatos feladatok: 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok; 
● a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 
● az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok: 

● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 
● gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl az állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe történő beíratást; 

● a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 
nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes 
általános iskolának; 

● érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok. 
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4.2.6. Szociális és gyámügyi feladatok: 
4.2.6.1. Szociális igazgatás területén: 

● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 
ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
● hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok; 
● foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok (aktív korúak 
ellátásával kapcsolatos feladatok). 

 

4.2.6.2. Gyámügyi igazgatás területén: 
● a gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § - 
12. §-ában felsorolt ügyekben rendelkezik feladat- és hatáskörrel, melyet ugyanezen Korm. 

rendeletben meghatározott illetékességi szabályok alapján lát el; 
● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2. könyvben (személyek joga) 

meghatározott feladatok; 
● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4. könyvben meghatározottak 

(családjogi könyv); 
● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6. könyvében meghatározott 

képviselet ellátásának egyes sajátos esetei;  
● a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározott feladatok; 
● az 1997. évi XXXI. törvény végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok; 

● koordinációs feladatok ellátása a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó 
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben meghatározottak szerint. 

 

4.3. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

 

4.3.1. A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat: 

● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 
szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe, 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 
● munkaközvetítést végez, 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, 
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● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 
programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakításában, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

 

4.3.2. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat, 

● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

5. A Szikszói Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
feladat- és hatásköre 

 

5.1.  Az ügyintézők általános feladat- és hatásköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szólószóló 2016. évi CL 
törvény alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata: a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Hivatal állandó 

és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● Az ügyintéző köteles gondoskodni az Egységes Iratkezelési Szabályzatban meghatározott 

feladatok ellátásáról – különösen: a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, az ügyirat 
tisztázásáról, az irattári tételszám meghatározásáról, egyéb ügykezelői utasítások 
megadásáról, az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 
kezeléséről, megfelelő tárolásáról, az iratokkal való elszámolásról, hatósági statisztikai adatok 
megadásáról. 

● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza. 
● A járási hivatalvezető által kijelölt ügyintéző felelős a Járási Hivatalhoz érkező és ott 

keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, a határidő nyilvántartás vezetéséért. 
● A kijelölt ügyintéző gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat. 
● A kijelölt ügyintéző közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő 

közlésében, felelős az expediálás tekintetében. 
 

5.2. A települési ügysegédek általános feladat- és hatásköre 
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● Közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, 
panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában és megválaszolásában együttműködve a 
Járási Hivatal szervezeti egységeivel. 

● Biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását. 

● Átveszi a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek megindítására vonatkozó kérelmeket, és 
intézkedik ezen kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek részére 
történő továbbításáról. 

● Gondoskodik az ügysegéd működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről. 
● Tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 

ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
● Eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokról, egyéb szükséges 

mellékletekről, adatok köréről tájékoztatást nyújt, formanyomtatványt szolgáltat és segít annak 
kitöltésében. 

 

5.3. A funkcionális feladatokat ellátó ügyintézők feladat- és hatásköre 

● A Járási Hivatal működéséhez szükséges pénzügyi műveletek végrehajtása. 
● A Járási Hivatal működéséhez szükséges és engedélyezett beszerzéseinek lebonyolítása. 
● Az ügyintézők munkafeltételeinek biztosítása. 
● A járási hivatalvezető munkáltatói döntéseinek előkészítése, végrehajtása, humánpolitikai 

feladatok előkészítése a Kormányhivatal ügyintézéséhez. 
● Informatikai feladatok ellátása: informatikai rendszer működőképességének biztosítása.  

 

6. A szikszói Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek, munkavállalóinak 
helyettesítési rendje 

● A járási hivatalvezetőt távolléte, vagy akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes 

helyettesíti.  
● A járási hivatalvezető-helyettest távolléte, vagy akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető 

helyettesíti. 
● A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetőjét távolléte, vagy akadályoztatása 

esetén a járási hivatalvezető-helyettes helyettesíti. 
● A Foglalkoztatási Osztály vezetőjét távolléte, vagy akadályoztatása esetén a járási hivatal 

vezetője által megbízott, a Foglalkoztatási Osztály egy felelős ügyintézője helyettesíti. 
● A Járási Hivatal tisztviselői egymást a munkaköri leírásban foglaltak szerint helyettesítik, ettől 

a járási hivatal vezetője szükség esetén eltérően is rendelkezhet. 
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II.28. melléklet 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Tiszaújvárosi Járási Hivatal Ügyrendje 
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1. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:  3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. 
A Járási Hivatal telephelyei:  3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. 

    3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 8. 
                                         3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 24. 

 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. 
rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik – terjed ki. 

 

A 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint a Járási Hivatal 
illetékességi területe: Girincs, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőszalonta, Kesznyéten, 
Kiscsécs, Muhi, Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged, Szakáld, Tiszapalkonya, 
Tiszaújváros települések közigazgatási területe. 
 

A Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a külön 
jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.  
 

2. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A járási hivatal élén járási hivatalvezető áll. A Tiszaújvárosi Járási Hivatalon belül Kormányablak 
Osztály, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály és Földhivatali Osztály 
működik. 
 

A Tiszaújvárosi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese látja el a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály vezetését. 
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a 
Tiszaújvárosi Járási Hivatal létszámadatai a következők: 
 

Tiszaújvárosi Járási Hivatal 59 

Hivatalvezető 1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak Osztály 18 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály 

15 

Foglalkoztatási Osztály 7 

Földhivatali Osztály 17 

 

3. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal működése 

 

A Tiszaújvárosi Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-

ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti 
utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
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A Járási Hivatal a székhelyén (Tiszaújváros) biztosítja az állandó ügyintézési lehetőséget, 15 
településen pedig ideiglenes települési ügysegédek útján biztosítja a kihelyezett ügyfélszolgálatot 
(továbbiakban együtt: ügysegéd).  
 

A járási hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes az 

állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint járási 
hivatalvezetői értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek a járási hivatal osztályainak vezetői, 
továbbá a járási hivatalvezető által meghatározott, napirend szerint érintett állami tisztviselők. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
Kormányablak/Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi/Foglalkoztatási/Földhivatali Osztály vezetője 
osztályértekezletet tart. Az osztályértekezleten részt vesz az osztályvezető és az osztály valamennyi 

állami tisztviselője, állami ügykezelője. 
 

A Járási Hivatal éves munkájának értékelése, következő évi feladatok megtárgyalása, tájékoztató a 
várható változásokról, egyéb tudnivalók ismertetése céljából a járási hivatalvezető évente (év végén), 
illetve szükség szerint apparátusi értekezletet tart. Az apparátusi értekezlet résztvevői a Járási Hivatal 
vezetői és valamennyi állami tisztviselője. 

 

A munkaidő - a Kormányablak kivételével - hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30 óráig, pénteken 8.00 – 

14.00 óráig tart, a munkaközi szünet, ebédidő 12.00 – 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc 
időtartamban, azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a járási hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén az érintett osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Tiszaújvárosi Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a járási 
hivatalvezető, illetve járási hivatalvezető-helyettes, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az 
osztályvezető feladata, mely az erre rendszeresített elektronikus felületen történik. 
 

A járási hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes 

egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló 
szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport 
koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott 
ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait az érintett osztályvezető javaslatára a járási hivatalvezető 
jelöli ki 
 

4. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat. 
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4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

 

4.2. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre 

4.2.1. Szociális igazgatási feladatok: 
Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a 
pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításával, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatokat. 
 

4.2.2. Járási védelmi igazgatási feladatok: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok; 

● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, továbbá a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok. 

 

4.2.3. Járási hatósági feladatok: 
● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen; 
● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
● állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 
● ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● a menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 
rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása; 

● a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra 
szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, 
visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről; 

● a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik; 
● közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátásában: 

● a közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése; 

● szomszédos ingatlanon szolgalom alapítása; 
● vízmérő helyének megállapítása közterületen; 
● közműves ivóvíz és szennyvízelvezető hálózat rákötés fogyasztó költségére; 

● szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 
működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 
szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó 
által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 
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● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozathozatalhoz 
kötődő tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 

● jogszabályi feltételek nem teljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának megtiltása; 

● a járási hivatal által kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése; 
● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása; 
● a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a szolgáltatás felügyelete 

● ellátja a fogyasztóvédelemről szóló törvényben, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban 
meghatározott járási fogyasztóvédelmi feladatokat, továbbá e feladatkörében hatósági 
ellenőrzést végez. 

 

4.2.4. Szabálysértési törvénnyel kapcsolatos feladatok: 
● A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal mint általános hatáskörű 
szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes határidőben megteszi a 
szükséges intézkedéseket, ennek keretében: 
● a Szabs. tv. 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül elutasítja a 

feljelentést; 
● a Szabs. tv. 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz. A 83. § (3) 

bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes ügyészségnek; 
● a Szabs. tv. 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot hoz; 
● jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91. §/; 
● ha a tényállás tisztázott és meghallgatás nem szükséges, tizenöt napon belül büntetést szab 

ki, illetve önállóan, vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /102. §/; 
● ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 

öt napon belül idézést bocsát ki a meghallgatás tárgyában a 103. § (2) bekezdése alapján; 
● elutasítja a nem a jogosult által előterjesztett, vagy elkésett kifogást /106. § (1) 

bekezdés/; 
● a Szabs. tv. 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, aki 

az idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére meg nem 
fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárás 
végrehajtására a kijelölt bv. intézetben nem jelent meg; 

● az elővezetés elrendeléséről haladéktalanul értesíti az ügyészt, aki elektronikus úton tekint 
be a határozatba és az eljárás irataiba; 

● gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés 
c)-i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni bírság 
végrehajtásáról; 

● ellátja az Egységes Szabálysértési Nyilvántartó és Eljárást Támogató Rendszer (ESZNYER-

NOVA-KGIR) működtetésével összefüggő feladatokat. 

 

4.2.5. Oktatással kapcsolatos feladatok: 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok; 
● a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 
● az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok: 

● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 
● gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl 

az állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 
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● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe történő beíratást; 

● a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást 
megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának; 

● érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok. 
 

4.2.6. Szociális és gyámügyi feladatok: 

4.2.6.1. Szociális igazgatás területén: 
● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
● hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok; 
● foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok (aktív korúak 
ellátásával kapcsolatos feladatok); 

● mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 
előzetes vizsgálat. 

 

4.2.6.2. Gyámügyi igazgatás területén: 
● a gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § - 
12. §-ában felsorolt ügyekben rendelkezik feladat- és hatáskörrel, melyet ugyanezen Korm. 
rendeletben meghatározott illetékességi szabályok alapján lát el; 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2. könyvben (személyek joga) 
meghatározott feladatok; 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4. könyvben meghatározottak 
(családjogi könyv); 

● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6. könyvében meghatározott 
képviselet ellátásának egyes sajátos esetei;  

● a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározott feladatok; 

● az 1997. évi XXXI. törvény végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok; 

● koordinációs feladatok ellátása a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó 
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben meghatározottak szerint. 

 

4.3. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

4.3.1. A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben 

és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat: 
● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 
szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a 
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foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe, 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 
● munkaközvetítést végez, 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, 

● ellátja a méltányossági jogkör gyakorlásával kapcsolatos feladatokat a vonatkozó 
jogszabályokban, kormánymegbízotti utasításban meghatározottak szerint, valamint a 

Foglalkoztatási Főosztály által elkészített egységes szempontrendszert tartalmazó útmutató 
alapján. 

 

4.3.2. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat, 

● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

4.4. A Földhivatali Osztály feladat- és hatásköre 

A Járási Hivatal ellátja a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 
illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat. 

 

4.4.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● illetékességi területén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi 

hatósági tevékenység körébe tartozó elsőfokú hatósági ügyekben;  
● lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos elsőfokú eljárást; 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 
● gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 

● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást. 
4.4.2. A földmérési és földügyi feladatok körében: 

● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 
területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az 
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engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és 
bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének 
végrehajtásáról; 

● elsőfokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 

termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a 

jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 
● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 

bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére 
adatot szolgáltat; 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat; 
● a numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári 

feladatokat; 

● illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt 
vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-

nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában; 

● ellátja az új felmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új 
térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása 
terhére díjfizetés ellenében kisegítő, vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást 
és műszaki tanácsadást végez; 

● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 

térképtárat működtet; 
● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 

végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése 
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 

● illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi 
járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak. 
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4.4.3. Egyéb feladatai tekintetében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 
● ellátja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási hivatali feladatokat; 

● kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 

járási hivatali feladatokat. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztállyal 
együttműködve ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását; 

● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 
földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 

● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 
kapcsolatos feladatokat; 

● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és 
azokat jelenti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé; 

● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 
rendszer kiépítésében és működtetésében; 

● ellátja az új felméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért; 

● intézkedik a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatok jogszerű 
végrehajtásában; 

● a földtulajdonjogának átruházására irányuló, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletet 
tartalmazó okiratok elkészítéséhez szükséges, meghatározott biztonsági elemekkel 
rendelkező papír alapú okmányt forgalmazza a jogi képviselők számára, arról kimutatást 
vezet; 

● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 
meghatározott földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági 
termelőszervezetnek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő 
szervezetekről, a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy 

irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy tanyákról nyilvántartást vezet; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltak 

alapján dönt a termőföldekre vonatkozó földhasználati szerződések jóváhagyásáról; 
● ellátja a családi gazdaság létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint 

kiemelt támogatásukról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat; 
● ellátja a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló kormányrendeletben meghatározott 

feladatokat; 

● ellátja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 
törvényben meghatározott feladatokat; 

● ellátja a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott feladatokat; 
● áldozatsegítési feladatkörében ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat. 

 

5. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek feladat- és 
hatásköre 

 

5.1. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 
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5.1.1. A hivatalvezető feladat- és hatásköre: 
● A Járási Hivatal működésének biztosítása. 
● A kormánymegbízott és a főigazgató jóváhagyása mellett meghatározza a Járási Hivatal 

ügyfélfogadási rendjét. 
● A Járási Hivatal pénzügyi, informatikai, személyzeti és szervezési funkcionális feladatainak 

vezetése, az e területeken foglalkoztatottak munkájának megszervezése.  
 

5.1.2. A hivatalvezető-helyettes feladat- és hatásköre:  
● Megszervezi a hivatali értekezleteket, gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról, felkészül a 

szükséges tájékoztatók megtartására. 
● A Járási Hivatal iktatási és adminisztratív funkcionális feladatainak vezetése, az e területeken 

foglalkoztatottak munkájának megszervezése.  
 

5.1.3. A hivatalvezető-helyettesnek a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetésével 
összefüggő feladat- és hatásköre: 

● A jogszabályok és jelen Ügyrend keretei között meghatározza az osztály állami tisztviselői 
részére a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 

● Gyakorolja az osztály feladatköréhez kapcsolódóan telepített hatásköröket.  
● Vezeti a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályt, biztosítja és ellenőrzi az ügyintézés 

szakszerűségét, ellenőrzi az ügyintézési határidők betartását. 
● Gondoskodik a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály tevékenységi körébe tartozó 

feladatok szakszerű és eredményes ellátásáról, a hivatalvezető utasításának végrehajtásáról. 
● Feladatkörében biztosítja a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkavégzéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 
● Javaslatot tesz a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály működését érintő szervezeti és 

munkaügyi döntések meghozatalára. 
● Közreműködik a Hivatal képzési és továbbképzési feladatainak megszervezésében, 

végrehajtásában. 
● Javaslatot tesz a hivatalvezetőnek a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

ügyfélfogadási rendjére. 
● Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladat- és hatáskörébe utal. 
● Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a hivatalvezető megbízza. 
● Figyelemmel kíséri, elemzi a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályon a 

munkaleterheltség alakulását, folyamatosan tájékoztatja a hivatalvezetőt a Hatósági, 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály tevékenységéről, a feladatok végrehajtásáról. 

● Kezdeményezi a szakmai koordinációs értekezletek összehívását és közreműködik azok 
megszervezésében. 

● Feladatkörében feldolgozza és elemzi a hatósági tevékenység, a másodfokú közigazgatási 
hatósági döntések és a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatait. 

● Szervezi és felügyeli, vezeti a települési ügysegédek munkáját, figyelemmel kíséri az 
ügyintézés hatékonyságát, szükség esetén javaslatot készít az ügyfélfogadási idő 
megváltoztatására. 

● Ellátja a teljesítményértékeléssel kapcsolatos értékelő vezetői feladatokat. 
 

5.1.4. A Kormányablak Osztály osztályvezetőjének feladat- és hatásköre: 
● A jogszabályok és jelen Ügyrend keretei között meghatározza az osztály állami tisztviselői 

részére a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 
● Vezeti a Kormányablak Osztályt, biztosítja és ellenőrzi az ügyintézés szakszerűségét, 

ellenőrzi az ügyintézési határidők betartását. 
● Gondoskodik a Kormányablak Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és 

eredményes ellátásáról.  
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● Feladatkörében biztosítja a Kormányablak Osztály munkavégzéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 

● Javaslatot tesz a Kormányablak Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 
meghozatalára. 

● Közreműködik a Járási Hivatal képzési és továbbképzési feladatainak megszervezésében, 
végrehajtásában. 

● Javaslatot tesz a Kormányablak Osztály munka- és ügyfélfogadási rendjére. 
● Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladat- és hatáskörébe utal. 
● Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a hivatalvezető megbízza. 
● Figyelemmel kíséri, elemzi a Kormányablak Osztályon a munkaleterheltség alakulását, a 

feladatok végrehajtását. 
● Kezdeményezi a szakmai koordinációs értekezletek összehívását és közreműködik azok 

megszervezésében. 
● Feladatkörében feldolgozza és elemzi a hatósági tevékenység, a másodfokú közigazgatási 

hatósági döntések és a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatait. 
● Ellátja a teljesítményértékeléssel kapcsolatos értékelő vezetői feladatokat. 

 

5.1.5. A Foglalkoztatási Osztály osztályvezetőjének feladat- és hatásköre: 
● A jogszabályok és jelen Ügyrend keretei között meghatározza a Foglalkoztatási Osztály állami 

tisztviselői részére a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 
● Vezeti a Foglalkoztatási Osztályt, biztosítja és ellenőrzi az ügyintézés szakszerűségét, 

ellenőrzi az ügyintézési határidők betartását. 
● Gondoskodik a Foglalkoztatási Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és 

eredményes ellátásáról, a hivatalvezető utasításának végrehajtásáról. 
● Feladatkörében biztosítja a Foglalkoztatási Osztály munkavégzéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 
● Javaslatot tesz a Foglalkoztatási Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 
● Közreműködik a Hivatal képzési és továbbképzési feladatainak megszervezésében, 

végrehajtásában. 
● Javaslatot tesz a hivatalvezetőnek a Foglalkoztatási Osztály munka- és ügyfélfogadási 

rendjére. 
● Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladat- és hatáskörébe utal. 
● Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a hivatalvezető megbízza. 
● Figyelemmel kíséri, elemzi a Foglalkoztatási Osztályon a munkaleterheltség alakulását, 

folyamatosan tájékoztatja a hivatalvezetőt a Foglalkoztatási Osztály tevékenységéről, a 
feladatok végrehajtásáról. 

● Kezdeményezi a szakmai koordinációs értekezletek összehívását és közreműködik azok 
megszervezésében. 

● Feladatkörében feldolgozza és elemzi a hatósági tevékenység, a másodfokú közigazgatási 
hatósági döntések és a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatait. 

● Ellátja a teljesítményértékeléssel kapcsolatos értékelő vezetői feladatokat. 
 

5.1.6. A Földhivatali Osztály osztályvezetőjének feladat- és hatásköre: 

● A jogszabályok és jelen Ügyrend keretei között meghatározza a Földhivatali Osztály állami 
tisztviselői részére a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 

● Vezeti a Földhivatali Osztályt, biztosítja és ellenőrzi az ügyintézés szakszerűségét, ellenőrzi 
az ügyintézési határidők betartását. 

● Gondoskodik a Földhivatali Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és 
eredményes ellátásáról, a hivatalvezető utasításának végrehajtásáról. 
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● Feladatkörében biztosítja a Földhivatali Osztály munkavégzéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 

● Javaslatot tesz a Földhivatali Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 
meghozatalára. 

● Közreműködik a Hivatal képzési és továbbképzési feladatainak megszervezésében, 
végrehajtásában. 

● Javaslatot tesz a hivatalvezetőnek a Földhivatali Osztály munka- és ügyfélfogadási rendjére. 
● Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladat- és hatáskörébe utal. 
● Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a hivatalvezető megbízza. 
● Figyelemmel kíséri, elemzi a Földhivatali Osztályon a munkaleterheltség alakulását, 

folyamatosan tájékoztatja a hivatalvezetőt a Földhivatali Osztály tevékenységéről, a feladatok 

végrehajtásáról.  
● Kezdeményezi a szakmai koordinációs értekezletek összehívását és közreműködik azok 

megszervezésében. 
● Feladatkörében feldolgozza és elemzi a hatósági tevékenység, a másodfokú közigazgatási 

hatósági döntések és a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatait. 
● Ellátja a teljesítményértékeléssel kapcsolatos értékelő vezetői feladatokat. 

 

5.2. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal ügyintézőinek (ügysegédeinek) feladat- és hatásköre 

● A Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. 

● A hatósági tevékenység eredményes ellátása, elért színvonalának megtartása, valamint az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alkalmazásával kapcsolatos 

egységes joggyakorlat kialakítása. 
● A hatósági munka minőségének növelése érdekében a hatósági eljárásokban született 

döntések tartalmi színvonalának emelése, az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó anyagi 
jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérése. 

● A nyilvántartások és statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatok naprakész vezetése. 
● A Járási Hivatalban rendelkezésre álló szakmai kiadvány, joganyagok tanulmányozása. 
● A kapott utasítások határidőre történő végrehajtása. 
● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

● döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● egyéb ügykezelői utasítások megadásáról, 
● az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 

megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

● Tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 
ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 

● Eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokról, egyéb szükséges 
mellékletekről, adatok köréről tájékoztatást nyújt, formanyomtatványt szolgáltat és segít 
annak kitöltésében. 

 

5.3. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal állami ügykezelőinek feladat- és hatásköre 

● Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzi.  
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● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettese megbízza.  
● Felelős a Járási Hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, a határidő nyilvántartás vezetéséért.  
● Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről 

tájékoztatja az érintetteket. Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő 
közlésében, felelős az expediálás tekintetében. 

 

6. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek helyettesítési 
rendje 

 

A Tiszaújvárosi Járási Hivatal ügyintézőjét, ügykezelőjét a járási hivatalvezető által kijelölt ügyintéző, 
ügykezelő helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

7. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rendje  
 

Szervezeti egység Munkarend Ügyfélfogadási rend 

Kormányablak Osztály 

cím: Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7. 

Első csoport: 
H: 6.30-14.30, K-Cs: 7.30-15.30 

P: 7:30-14:00 

 

Második csoport: 
H: 7.30-17.00, K-P: 10.00-18.00 

H: 7.00-17.00 

K-P: 8.00-18.00 

Hatósági és Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

cím: Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3. I. emelet 

H-Cs: 8.00-16.30 

P: 8.00-14.00 

H: 13.00-16.00 

Sz: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 

P: 8.00-12.00 

Földhivatali Osztály 

cím: Tiszaújváros, Erzsébet 
tér 24. 

H-Cs: 7.30- 16.00 

P: 7.30-13.30 

H: 8.00-11.30 és 13.00-15.00 

K: 8.00-11.30 

Sz: 8.00-11.30 és 13.00-15.00 

Cs: 8.00-11.30 

Foglalkoztatási Osztály 

cím: Tiszaújváros, 
Szederkényi út 8. 

H-K-Cs: 7.30-16.00 

Sz: 7.30-17.00 

P: 7.30-12.30 

H: 8.00-12.00 és 13.00-15.30 

K: 8.00-12.00 

Sz: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 

Cs: 8.00-12.00 

P: 8.00-11.30 
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II.29. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Tokaji Járási Hivatal Ügyrendje 
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1. A Tokaji Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye:  3910 Tokaj, Rákóczi út 52.  

A Járási Hivatal telephelye:  3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 16.  
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik – terjed ki. 

 

A 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint a Járási Hivatal 
illetékességi területe: Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, 
Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj települések közigazgatási területe. 
 

A Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a külön 
jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.  
 

2. A Tokaji Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 

A Tokaji Járási Hivatal élén járási hivatalvezető áll, aki ellátja a Járási Hivatal vezetését. A járási 
hivatalon belül három szervezeti egység működik: Kormányablak Osztály, Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály. 
 

A szervezeti egységek közül csak a Foglalkoztatási Osztály élén áll külön erre a feladatra 
foglalkoztatott osztályvezető, egyebekben az osztályok vezetésének feladatait a hivatalvezető és a 
hivatalvezető-helyettes látja el.  
 

Az SZMSZ 5. függelékében szereplő szervezeti felépítés és létszámkeret figyelembevételével a Járási 
Hivatal létszámadatai a következők: 
 

Tokaji Járási Hivatal 24 

Hivatalvezető  1 

Hivatalvezető-helyettes 1 

Kormányablak Osztály 7 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály 

8 

Foglalkoztatási Osztály 7 

 

3. A Tokaji Járási Hivatal működése 

 

3.1. A Tokaji Járási Hivatal feladataira és működésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, az SZMSZ-

ben és az ahhoz kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, a hatályos kormánymegbízotti 
utasításokban, továbbá jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.  
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A járási hivatalvezető - távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes –  

a Járási Hivatal állandó, illetve eseti jellegű feladatainak áttekintése, ütemezése, egymás folyamatos 
kölcsönös tájékoztatása, valamint az előzetesen kiadott feladatok végrehajtásának ellenőrzése 
érdekében hetente, illetve szükség szerint vezetői értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek a 
vezető beosztású munkatársak, illetve a vezető helyettesítésével megbízott ügyintéző. 
 

A Járási Hivatalon belüli szakmai feladatellátás, a jogalkalmazás összehangolása, és a soron 
következő feladatok meghatározása céljából havonta, illetve szükség szerint az osztályvezető, illetve 
az osztályvezetői feladatokat ellátó vezető osztályértekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az 
osztályvezető, az osztály valamennyi állami tisztviselője, továbbá szükség szerint a hivatalvezető. 
 

A Járási Hivatal éves munkájának értékelése, a következő évi feladatok megtárgyalása, a várható 
változásokról való tájékoztató és egyéb tudnivalók ismertetése céljából évente (év végén), illetve 
szükség szerint a járási hivatalvezető apparátusi értekezletet tart, melyen részt vesz a Járási Hivatal 

valamennyi állami tisztviselője. 
 

A munkaidő – a Kormányablak Osztály kivételével – hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken 
8.00 - 14.00 óráig tart, a munkaközi szünet, ebédidő 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc 
időtartamban, azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

A Kormányablak Osztályon a munkaidő hétfőn 7.00 órától 17.00 óráig, keddtől csütörtökig 8.00 órától 
18.00 óráig tart. A napi munkaidő két munkarendre, egy délelőtti és egy délutáni munkarendre 
tagolódik. A délelőtti munkarend hétfőn 7.00 - 15.30 óráig, keddtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, 
pénteken pedig 8.00 - 14.00 óráig tart. A délutáni munkarend hétfőn 8.30 - 17.00 óráig, keddtől 
csütörtökig 9.30 - 18.00 óráig, pénteken pedig 12.00 - 18.00 óráig tartó munkarendre tagolódik. A 
kormányablak ügyintézők hetente váltott munkarendben dolgoznak. 
 

3.2. Az ügyfélfogadási idő 

A Kormányablak Osztályon az ügyfélfogadási idő a munkaidővel megegyezik. 
 

A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályon hétfőn és szerdán 8.00 és 16.00 óra között, kedden 
és pénteken 8.00 és 12.00 óra között, csütörtökön 13.00 és 16.00 óra között fogadják az ügyfeleket.  
 

A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási ideje: 
● hétfőn:  8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig, 
● kedden:  8.00-12.00 óráig, 
● szerdán:  8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig,  
● csütörtökön:  8.00-12.00 óráig, 
● pénteken:  8.00-11.00 óráig tart. 

 

A járási hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes minden héten hétfőn 10.00 és 16.00 óra között, 
valamint szerdán 8.00 és 16.00 óra között fogadja az ügyfeleket.   
 

3.3. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a járási hivatalvezető - távolléte, vagy tartós 

akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes -, illetve az osztályvezető engedélyével lehet. Az 
engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a 
visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével 
megegyező időtartamot ledolgozni. 



 

 

478 

 

A szabadság engedélyezése a járási hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a járási hivatalvezető - 
távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes -, illetve az osztályvezető 
feladata, mely a szabadságengedély nyomtatványon, illetve az e célból rendszeresített elektronikus 
felületen történik. 
 

A járási hivatalvezető – távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes – 

egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló 
szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport 
koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott 
ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető jelöli ki. 
 

4. A Tokaji Járási Hivatal feladat- és hatásköre 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
okmányirodához telepített feladatokat. 

 

4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben; 
● a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

 

4.2. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatásköre  
4.2.1. Szociális igazgatási feladatok: 
Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a 
pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításával, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatokat. 

 

4.2.2. Járási védelmi igazgatási feladatok: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok; 

● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
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rendeletekben, továbbá a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok. 
 

4.2.3. Járási hatósági feladatok: 
● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen; 
● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
● állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 
● ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● a menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 
rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása; 

● a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra 
szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, 
visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről; 

● a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik; 
● közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátásában: 

● a közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése; 

● szomszédos ingatlanon szolgalom alapítása; 
● vízmérő helyének megállapítása közterületen; 

● szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 
működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 
szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó 
által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

● a működési engedély, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozathozatalhoz 
kötődő tájékoztatási kötelezettség teljesítése; 

● jogszabályi feltételek nem teljesítése esetén a veszélyes, vagy védett, illetőleg nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedei tartásának megtiltása; 

● a járási hivatal által kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése; 
● jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása; 
● a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a szolgáltatás felügyelete, 
● fogyasztóvédelmi hatáskörben a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 

kormányrendeletben meghatározott feladatok; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok. 

 

4.2.4. Szabálysértési törvénnyel kapcsolatos feladatok: 
● A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal mint általános hatáskörű 
szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben törvényes határidőben megteszi a 
szükséges intézkedéseket, ennek keretében: 
● a Szabs. tv. 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül elutasítja a 
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feljelentést; 
● a Szabs. tv. 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz. A 83. § 

(3) bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes 
ügyészségnek; 

● a Szabs. tv. 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot hoz; 
● jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91. §/; 
● ha a tényállás tisztázott és meghallgatás nem szükséges, tizenöt napon belül büntetést 

szab ki, illetve önállóan, vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /102. §/; 
● ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, az erre irányuló kérelem beérkezésétől 

számított öt napon belül idézést bocsát ki a meghallgatás tárgyában a 103. § (2) 
bekezdése alapján; 

● elutasítja a nem a jogosult által előterjesztett, vagy elkésett kifogást /106. § (1) 
bekezdés/; 

● a Szabs. tv. 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, 
aki az idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére 
meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe 
lépő elzárás végrehajtására a kijelölt bv. intézetben nem jelent meg; 

● az elővezetés elrendeléséről haladéktalanul értesíti az ügyészt, aki elektronikus úton 
tekint be a határozatba és az eljárás irataiba; 

● gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a Szabs. tv. 39. § (2) 
bekezdés c)-i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni 
bírság végrehajtásáról; 

● ellátja a Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer (SZNYR), a NEO-Robotzsaru és a 
Körözési Nyilvántartási Rendszer (KÖNYIR) működtetésével összefüggő feladatokat. 

 

4.2.5. Oktatással kapcsolatos feladatok: 
● a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok; 
● a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 
● az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok: 

● rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 
● gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl az állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

● elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe történő beíratást; 

● a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy 
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

● az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 
nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes 
általános iskolának; 

● érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok. 
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4.2.6. Szociális és gyámügyi feladatok: 
4.2.6.1. Szociális igazgatás területén: 

● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 
ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
● hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok; 
● foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok (aktív korúak 
ellátásával kapcsolatos feladatok); 

● mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 
előzetes vizsgálat. 

 

4.2.6.2. Gyámügyi igazgatás területén: 
● a gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § - 
12. §-ában felsorolt ügyekben rendelkezik feladat- és hatáskörrel, melyet ugyanezen Korm. 

rendeletben meghatározott illetékességi szabályok alapján lát el; 
● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2. könyvben (személyek joga) 

meghatározott feladatok; 
● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4. könyvben meghatározottak 

(családjogi könyv); 
● a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6. könyvében meghatározott 

képviselet ellátásának egyes sajátos esetei;  
● a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározott feladatok; 
● az 1997. évi XXXI. törvény végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok; 

● koordinációs feladatok ellátása a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó 
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben meghatározottak szerint. 

 

4.2.7. Ügysegédi feladatellátás: 
A Járási Hivatal a tokaji járáshoz tartozó 10 településen járási ügysegédek útján biztosítja a 
kihelyezett ügyfélszolgálatot (továbbiakban: ügysegéd). Az ügysegéd: 

● Közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, 
panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában és megválaszolásában, együttműködve a 
Járási Hivatal szervezeti egységeivel. 

● Biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását. 

● Átveszi a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek megindítására vonatkozó kérelmeket, és 

intézkedik ezen kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek részére 
történő továbbításáról. 

● Gondoskodik az ügysegédi működéshez kapcsolódó statisztikák vezetéséről. 
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● Tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 
ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 

● Eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokról, egyéb szükséges 
mellékletekről, adatok köréről tájékoztatást nyújt, formanyomtatványt szolgáltat és segít annak 
kitöltésében. 
 

4.2.8. Igazságügyi feladatok: 
A Járási Hivatal ellátja az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 
szóló kormányrendeletben meghatározott áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással kapcsolatos 
feladatokat. 

 

4.3. A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre  
4.3.1. A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat: 

● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 
szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe, 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 
● munkaközvetítést végez, 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat 

 

4.3.2. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat, 

● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 
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4.3.3. A Járási Hivatal földművelésügyi igazgatási feladatai körében ellátja: 
● a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével, 
● a mezőgazdasági őstermelők hatósági ellenőrzésével, 
● a mezei őrszolgálat nyilvántartásával, szakmai felügyeletével, a mezőőrök vizsgáztatásával, 

eskütételével és a szolgálati napló kiadásával összefüggő feladatokat. 
 

5. A Tokaji Járási Hivatal állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 

 

5.1. A Tokaji Járási Hivatal állami tisztviselőinek általános feladat- és hatásköre 

● A hatósági tevékenység eredményes ellátása és a munkavégzés elért színvonalának 
megtartása.  

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 

kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak figyelemmel kísérésére. 
● Feladata a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 

előkészítése, a végrehajtás szervezése. Köteles az irattári példányokat leszignálni. 
● Törekszik az egységes kormányhivatali joggyakorlat kialakítására, illetve megvalósítására. 
● Naprakészen vezeti a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló joganyagot és a 

szakmai kiadványokat. 

● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Hivatal állandó 
és időszakos feladatainak megvalósításáért. 

● Iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
● a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● egyéb ügykezelői utasítások megadásáról, 
● az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 

kezeléséről, megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
ügyfelek részére történő közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

● Az ügyintéző részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

 

5.2. A Tokaji Járási Hivatal ügykezelői feladatokat ellátó ügyintézőinek feladat- és hatásköre 

● A munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott 
utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és az ügyviteli szabályok 
ismeretében és betartásával végzi. 

● Végzi az iktatással és postázással kapcsolatos feladatokat. 
● Felelős az osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai, illetve elektronikus 

mozgásának bonyolításáért, a határidő nyilvántartás vezetéséért. 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 

expediálás tekintetében. 
 

5.3. A Foglalkoztatási Osztály állami tisztviselőinek feladat- és hatásköre 
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● A feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, 
valamint az ott meghatározott szempontrendszer szerint elvégzi az egyszerűsített hatósági 
ellenőrzés keretébe tartozó ellenőrzéseket, írásba foglalja a vizsgálatok megállapításait, és 
irányt mutat a hibák kijavításához. 

● A feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező 
tevékenységet végez. 

 

5.4. A funkcionális feladatokat ellátó ügyintézők feladat- és hatásköre 

● A Járási Hivatal működéséhez szükséges pénzügyi műveletek végrehajtása. 
● A Járási Hivatal működéséhez szükséges és engedélyezett beszerzések lebonyolítása. 
● Az ügyintézők munkafeltételeinek biztosítása. 
● A zavartalan ügymenet érdekében szükséges teendők ellátása. 
● A járási hivatalvezető munkáltatói döntéseinek előkészítése, végrehajtása, humánpolitikai 

feladatok előkészítése a Kormányhivatal ügyintézéséhez. 
 

6. A Tokaji Járási Hivatal állami tisztviselőinek helyettesítési rendje 

 

A Járási Hivatal ügyintézőjét a járási hivatalvezető által kijelölt ügyintéző helyettesíti. A helyettesítés 
rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. 



Települési ügysegédek ügyfélfogadási ideje
 1. függelék

Állandó települési ügysegéd neve Mobil telefon Asztali telefon E-mail cím Ügyfélfogadás pontos helyszíne 
(járás, település, ir. szám, közterület neve, közterület száma) Ügyfélfogadás időpontja (napra lebontva) Hatáskörébe tartozó települések

- - - - - - -

Ideiglenes települési ügysegéd neve Mobil telefon Asztali telefon E-mail cím Ügyfélfogadás pontos helyszíne 
(járás, település, ir. szám, közterület neve, közterület száma) Ügyfélfogadás időpontja (napra lebontva) Hatáskörébe tartozó települések

Iván Anita 47/795-067 ivan.anita@borsod.gov.hu

Cigándi Járási Hivatal                                                                      
3987 Bodroghalom, Szabadság u. 89.                                                   

3964 Pácin, Fő utca 35.

Bodroghalom péntek 9.30 – 10.30                                                                                                                                                                           
Pácin péntek  8.00 –   9.15 Bogroghalom, Pácin

Kocsis Ivett Beatrix 47/795-063 kocsis.ivett@borsod.gov.hu

Cigándi Járási Hivatal                                                                            
3965 Kisrozvágy, Petőfi Sándor u. 3-5.                                         

3965 Nagyrozvágy, Vöröshadsereg u. 31.                                          
3974 Ricse, Ady Endre u. 5.                                

3974 Semjén, Petőfi S. u. 2.                       

Semjén szerda   8.00 – 9.00                                                                                                                                                                        
Ricse szerda     9.10 – 11.30                                                                                                                                                            

Nagyrozvágy hétfő   14.00 – 15.15                                                                                                                                                               
Kisrozvágy hétfő 15.30 – 16.00

Semjén, Ricse,Nagyrozvágy,Kisrozvágy

Rabóczkiné Veréb Mária 47/795-062 raboczkine.maria@borsod.gov.hu

Cigándi Járási Hivatal                                                                          
3963 Karcsa, Petőfi S. u. 11.                                                                   
3962 Karos, Szabadság tér 1.                                                                   

3972 Tiszacsermely, Rákóczi u. 9.

Tiszacsermely kedd 8.00 – 9.00                                                                                                                                                                             
Karos szerda 13.30 - 14,00                                                                                        

Karcsa szerda 14.15 – 16.00
Karos,Karcsa

Szabó Zsolt Ferencné 47/795063 szabo.zsoltne@borsod.gov.hu

Cigándi Járási Hivatal                                                                        
3978 Dámóc, Fő u. 129.                                                                    

3967 Lácacséke, Fő u. 35.                                                                   
3973 Révleányvár, Fő u. 41.                                                                          

3977 Zemplénagárd, Fő. u. 9.                       

Lácacséke hétfő 8.00 – 9.00                                                                                                                                                                             
Dámóc hétfő 9.10 – 9.45                                                                                                                                                                      

Zemplénagárd hétfő 10.00 – 11.15                                                                                                                                                                   
Révleányvár hétfő  11.30 – 12.00

Lácacséke, Dámóc,Zemplénagárd, Révleányvár

Helyettesítés -

48/560-506/124

48/560-561

48/461-582

Edelényi Járási Hivatal
3752 Szendrő, Hősök tere 1.
3752 Galvács, Bereg út 10.

3734 Szuhogy, József A. út 52.sz.

Szendrő  szerda: 8:00 - 16:00, péntek: 8:00 – 12:00
Galvács hétfő: 8:00 - 12:00

Szuhogy hétfő: 13:00 – 16:00
Szendrő, Szuhogy, Galvács

Angyalné Bene Angéla -

48/463-201

48/529-202

48/525-246

48/525-116

48/460-083

angyalne.angela@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal                                                                   
3757 Szőlősardó,Széchenyi út 23.sz.

3751 Szendrőlád, Fő út 63.sz.
3780 Balajt, Fő út 55.sz.

3780 Ládbesenyő,Kossuth út 64.sz.
3753 Abod, Magyari út 42.sz.

Balajt hétfő: 08.00-10.00
Ládbesenyő hétfő: 10.20-12.30

Abod hétfő: 12.50.-16.00
Szendrőlád szerda: 8.00 – 16:00
Szőlősardó péntek: 8:00 - 12:00
Égerszög péntek: 8.00 - 12.00

Tersztenye péntek: 8.00 - 12.00

Égerszög, Szendrőlád, Szőlősardó, Teresztenye, 
Abod, Balajt, Ládbesenyő

Csáki Béláné -

48/456-002

48/457-505

48/459-001

48/462-001

48/458-001

48/562-002

48/459-504

csaki.belane@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal
3825 Rakaca, Petőfi S. u. 92.

3825 Viszló, Fő u. 70/a
3755 Martonyi, Fő u. 54.

3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

3754 Szalonna, Tanácsház tér 1.
3826 Rakacaszend,Fő u. 13.

3754 Meszes, Fő u. 39.

Rakaca hétfő: 8:00 - 12:30
Debréte hétfő: 8.00 - 12.30
Viszló hétfő: 13:00 - 14:45

Martonyi hétfő: 14:30 - 16:00
Perkupa szerda: 8:00 - 12:00

Varbóc szerda: 8.00 - 12.00
Szalonna szerda: 12:00 - 16:00

Rakaszend péntek: 8:00 – 10.30
Meszes péntek: 10:45 - 12:00

Debréte, Martonyi, Meszes, Perkupa, Rakaca, 
Rakacaszend, Szalonna, Varbóc, Viszló

Fórisné Silye Tünde -

48/560-506/124

48/450-504

48/450-147

48/450-001

48/454-015

forisne.tunde@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal
3752 Szendrő, Hősök tere 1.sz.

3768 Becskeháza, Fő u. 52.
3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.

3768 Hidvégardó, Tornai u. 106.
3763 Bódvaszilas,Kossuth L. 21.sz.

Szendrő hétfő: 08.00-16.00
Becskeháza szerda: 8:00 - 9:00
Bódvalenke szerda: 9:30 - 11:00

Hidvégardó szerda: 11:30 – 16:00
Bódvaszilas péntek: 08.00-12.00

Szendrő,Becskeháza, Bódvalenke, Hidvégardó, 
Bódvaszilas

Derján Mária -
48/450-001

48/552-204
derjan.maria@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal
3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25.
3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.

Tornaszentjakab hétfő: 8:00 - 12:00
Tornanádaska hétfő: 12:00 - 16:00 Tornanádaska, Tornaszentjakab

Fónai Barbara -

48/525-003

46/399-022

48/399-868

48/399-241

48/399-105

fonai.barbara@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal
3796 Borsodszirák, Fő út 35.
3794 Boldva, Széchenyi út 5.. 

3795 Hangács, Szabadság út 21
3795 Nyomár, Szabadság u. 45.
3794 Ziliz, Dózsa György u. 1.

Borsodszirák hétfő: 8:00 - 11:00
Boldva hétfő: 11:30 - 16:00

Hangács szerda: 08:00 - 10:00
Nyomár szerda: 10:10 - 12:00

Ziliz szerda: 12:15 - 16:00

Borsodszirák, Boldva,  Hangács, Nyomár, Ziliz

Vargáné Fuszkó Mária -

48/464-508

48/465-046

48/564-514

vargane.maria@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal 
3761 Szinpetri, Dózsa Gy. út 58.

3762 Szögliget, Kossuth Lajos u. 57
3761 Szin, Szabadság út 18.

Szinpetri hétfő: 8:00 - 12:00
Tornakápolna hétfő: 8.00 - 12.00

Szögliget hétfő: 12:15 - 16:00
Szin péntek: 8:00 - 12:00

Szin, Szinpetri, Szögliget, Tornakápolna

Almásiné Vozár Gabriella -

48/525-174

48/349-002

48/349-023

48/349-254

almasine.gabriella@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal
3780 Damak, Szabadság út 35.sz. 

3786 Hegymeg, Petőfi u.18.
3787 Tomor, Kossuth L. u. 45.

3786 Lak, Kossuth L. u. 18.

Damak szerda: 08.00-09.00

Hegymeg szerda:9.05- 10:00

Tomor szerda: 10:10 - 12:00

Lak szerda: 12:05 - 16:00

Irota szerda: 12:05 - 16:00

Szakácsi szerda: 12:05 - 16:00

 Hegymeg, Irota, Lak, Damak, Szakácsi, Tomor

Gajdos Győző Istvánné -

48/455-001

48/454-015

48/453-006

48/452-007

gajdos.gyozone@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal
3764 Bódvarákó, Szabadság u. 16.
3763 Bódvaszilas, Kossut L. u. 21.

3765 Tornaszentandrás, Hunyadi u. 6.
3765 Komjáti, Petőfi S. u. 13.

Bódvarákó hétfő: 8:00 - 10:00
Bódvaszilas hétfő: 10:10 – 12:00

Tornabarakony hétfő : 10.10 - 12.00
Tornaszentandrás hétfő: 12:30 - 14:30

Komjáti hétfő: 15:00 - 16:00

Bódvarákó, Bódvaszilas, Komjáti, 
Tornabarakony, Tornaszentandrás

Paulovics Gyuláné 70/399-9393 46/795-674 paulovics.gyulane@borsod.gov.hu
Encsi Járási Hivatal
3871 Méra, Fő u. 1.

Méra péntek 8:00 - 12:00 Méra

Sirokiné Kőszegi Erzsébet 20/531-2754 46/795-665 sirokine1960@gmail.com

Encsi Járási Hivatal 
3837 Alsógagy, Rákóczi u. 19.
3836 Baktakék, Rákóczi u. 112.

3834 Beret, Rákóczi u. 40/B.
3821 Büttös, Dózsa Gy. u. 44.
3837 Csenyéte, Rákóczi u. 14.

3834 Detek, Kossuth u. 54.

3855 Fancsal, Rákóczi u. 46.
3837 Felsőgagy, Rákóczi u. 46.

3821 Kány, Petőfi u. 1.
3821 Keresztéte, Fő u. 1.
3821 Perecse, Fő u. 38.

Alsógagy csütörtök 8:00 - 8:30
Baktakék szerda 13:00 - 15:00

Beret kedd 8:00 - 9:00

Büttös péntek 8:00 - 10:00
Csenyéte szerda 9:00 - 10:00

Detek kedd 9:15 - 10:00

Fancsal csütörtök 9:00 - 9:30
Felsőgagy szerda 10:00 - 12:00

Kány péntek 8:00 - 8:30
Keresztéte péntek 11:30 - 12:00
Perecse péntek 10:30 - 11:00

Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, 
Detek, Fancsal, Felsőgagy, Gagyapáti, Kány, 

Keresztéte, Perecse

Urbán János Dénes 20/459-2241 46/795-674 urban.janos@borsod.gov.hu

Encsi Járási Hivatal
3665 Fáj, Fő u. 32

3864 Fulókércs, Fő u. 93
3873 Garadna, Fő u. 22.

3874 Hernádpetri, Kossuth L u. 13.
3874 Hernádvécse, Kossuth L u. 2.

3866 Litka, Fő u. 58.
3872 Novajidrány, Kossuth Lajos u. 111.
3874 Pusztaradvány, Kossuth L. u. 29.

3863 Szalaszend, Jókai Mór u. 37.
3866 Szemere, Fő u. 63.

Fáj hétfő 10:30 - 11:30
Fulókércs hétfő 12:30 - 14:00
Garadna szerda 8:00 - 10:00

Hernádpetri péntek 8:00 - 8:30
Hernádvécse péntek 10:00 - 13:00

Litka hétfő 11:45 - 12:00
Novajidrány szerda 10:15 - 16:00
Pusztaradvány péntek 9:00 - 9:30

Szalaszend hétfő 8:00 - 10:00
Szemere hétfő 14:30 - 16:00

Fáj, Fulókércs, Garadna, Hernádpetri, 
Hernádvécse, Litka, Novajidrány, 

Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere

Hudopkóné Bozsán Judit 30/551-1138 46/795-675 hudopkone.judit@borsod.gov.hu

Encsi Járási Hivatal
3848 Csobád, Petőfi u. 35.

3849 Forró, Fő u. 62.
3852 Hernádszentandrás, Fő u. 41.

3851 Ináncs, Kossuth L u. 26.

Csobád péntek 8:00 - 12:00
Forró szerda 8:00 - 10:00

Hernádszentandrás hétfő 12:00 - 16:00
Ináncs hétfő 8:00 - 12:00

Csobád, Forró, Hernádszentandrás, Ináncs

mailto:paulovics.gyulane@encs.borsod.gov.hu
mailto:sirokine1960@gmail.com
mailto:urban.janos@encs.borsod.gov.hu
mailto:hudopkone.judit@encs.borsod.gov.hu
mailto:varadine.andrea@gonc.borsod.gov.hu
mailto:aczel.judit@gonc.borsod.gov.hu
mailto:svab.marton@gonc.borsod.gov.hu
mailto:skarupa.borbala@gonc.borsod.gov.hu
mailto:paulovics.gyulane@borsod.gov.hu
mailto:sirokine1960@gmail.com
mailto:urban.janos@borsod.gov.hu
mailto:hudopkone.judit@borsod.gov.hu


Települési ügysegédek ügyfélfogadási ideje
 1. függelék

Ideiglenes települési ügysegéd neve Mobil telefon Asztali telefon E-mail cím Ügyfélfogadás pontos helyszíne 
(járás, település, ir. szám, közterület neve, közterület száma) Ügyfélfogadás időpontja (napra lebontva) Hatáskörébe tartozó települések

Váradiné Magyar Andrea - 46/795-682 varadine.andrea@borsod.gov.hu

Gönci járási Hivatal
3876 Hidasnémeti, Petőfi u. 11.

3891 Vilmány, Fő u. 149.

Hidasnémeti szerda 12:00 - 16:30, péntek 8.00-14.00
Vilmány szerda: 9:00 - 11:00 Hidasnémeti, Vilmány

Aczél Judit - 46/795-682 aczel.judit@borsod.gov.hu

Gönci járási Hivatal
3894 Göncruszka, Fő u. 83.
3898 Abaújvár, Petőfi u. 4.

3877 Tornyosnémeti, Gazdasor u. 12.
3875 Hernádszurdok, Rákóczi u. 18.

Göncruszka hétfő: 8:00 - 11:00
Abaújvár kedd: 8:00 - 9:00

Tornyosnémeti kedd: 10:00 - 12:00
Hernádszurdok kedd: 13:00 - 15:00                                                                       

Abaújvár, Göncruszka, Hernádszurdok, 
Tornyosnémeti

Sváb Márton Attila - 47/330-818 svab.marton@borsod.gov.hu

Gönci Járási Hivatal
3882 Abaújkér, Rákóczi u. 26.
3882 Abaújalpár, Petőfi u. 11.
3854 Gibárt, Széchenyi u. 10.

Abaújkér szerda: 9.30-11.00, csütörtök: 8.00-10.00 
Abaújalpár szerda: 8.00-9.00

Gibárt hétfő: 8.00-10.00                                                                          
Abaújalpár, Abaújkér, Gibárt

Skarupa Borbála - 47/330-818 skarupa.borbala@borsod.gov.hu

Gönci járási Hivatal
3885 Boldogkőváralja, Petőfi u. 28.

3884 Boldogkőújfalu, Szabadság  u. 27.
3885 Arka, Hunyadi u. 29. 

Boldogkőváralja szerda:13.00-16.30
Boldogkőújfalu szerda: 9.00-12.30

Arka szerda: 8.00-9.00                                                                     

Arka,  Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja

Simon Gyuláné - 46/795-682 simon.gyulane@borsod.gov.hu

Gönci járási Hivatal
3896 Telkibánya, Nagy u. 2.

3899 Kéked, Fő u. 58.
3898 Pányok, Fő u. 35.

3891 Vilmány, Fő u. 149.

Telkibánya hétfő: 8:00 - 10:00 
Kéked kéthetente hétfő: 11:30 - 12:30
Pányok kéthetente hétfő: 10:00 - 11:00

Vilmány péntek: 9:00 - 11:00                                                                      

Kéked, Pányok, Telkibánya, Vilmány

Molnár Zsuzsanna - 46/795-682 molnar.zsuzsanna3@borsod.gov.hu

Gönci járási Hivatal
3892 Hejce, Fő u.9.
3893 Fony, Fő u. 3.

3893 Mogyoróska, Fő u. 58.
3893 Regéc, Fő u. 47.

3888 Vizsoly, Szent János u. 155.
3897 Zsujta, Fő u. 29.

Hejce kéthetente kedd: 8.00-9.00
Fony szerda: 15.00-16.30

Mogyoróska kéthetente hétfő: 8.00-9.00
Regéc kéthetente hétfő: 8.00-9.00

Vizsoly szerda: 8.00-9.00

Zsujta hétfő: 9.30-10.30                                                                              

Fony, Hejce, Mogyoróska, Regéc, Vizsoly, 
Zsujta

Pósáné Abrankó Edina - 47/795-253 posane.edina@borsod.gov.hu

Gönci Járási Hivatal
3881 Baskó, Fő u. 43.
3881 Sima, Fő u. 38.

Baskó kéthetente csütörtök: 8.00-10.00
Sima kéthetente csütörtök: 10.00-11.00 Baskó, Sima

Szopkóné Tóth Krisztina - 47/795-253 szopkone.krisztina@borsod.gov.hu

Gönci járási Hivatal
3853 Hernádbűd, Rákóczi u. 58.

3853 Pere, Rákóczi u. 1.

Hernádbűd hétfő: 8:00 - 10:00
Pere hétfő: 10:00 - 12:00 Hernádbűd, Pere

Rozgonyiné Sváb Ildikó - 46/795-685 rozgonyine.ildiko@borsod.gov.hu

Gönci Járási Hivatal
3886 Korlát, Kossuth L. u. 36.

3887 Hernádcéce, Árpád u. 31.

Korlát kedd: 9:00 - 10:00
Hernádcéce kedd: 8:00 - 9:00                                                                                   Hernádcéce, Korlát

Bolobás Zsoltné - 47/795-253 bolobas.zsoltne@borsod.gov.hu
Gönci járási Hivatal

3847 Felsődobsza, Kossuth u. 6. Felsődobsza szerda: 13.00-16.00 Felsődobsza

Angyalné Sándor Katalin 70/399-9455 48/795-048 angyalne.katalin@borsod.gov.hu
Kazincbarcikai Járási Hivatal
3720 Sajókaza, Petőfi út 2. Sajókaza hétfő 13:00 – 16:00, szerda 13:00 – 16:00, péntek 8:00-11:30 Sajókaza

Árvai Andrea 70/399-9456 48/795-050 arvai.andrea@borsod.gov.hu
Kazincbarcikai Járási Hivatal

3641 Nagybarca, Kossuth út 32.
3644 Tardona, Aradi út 1.

Nagybarca kedd 8:00 – 11:15
Tardona szerda 11:30 – 15:00 Nagybarca, Tardona

Balázs Csabáné 70/399-9452 48/795-051 balazs.csabane@borsod.gov.hu

Kazincbarcikai Járási Hivatal
3636 Sajógalgóc, Táncsics út 11.
3720 Sajóivánka, Kossuth út 38.

3636 Vadna, Kassai út 25.

Sajógalgóc szerda 11:35 – 12:45
Sajóivánka szerda 13:10 – 15:40

Vadna szerda 8:00 – 11:15
Sajógalgóc, Sajóivánka, Vadna

Fehér Csilla 70/399-9449 48/795-042 feher.csilla@borsod.gov.hu

Kazincbarcika Járási Hivatal
3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.
3643 Dédestapolcsány, Petőfi út 21.

3645 Mályinka, Rákóczi út 5.

Bánhorváti hétfő  8:30 – 12:30, szerda 8:30 – 11:00
Dédestapolcsány kedd  8:00 – 16:00

Mályinka péntek 8:30 – 13:30
Bánhorváti, Dédestapolcsány, Mályinka

Bartosné Antal Adrienn - 48/795-050 bartosne.adrienn@borsod.gov.hu
Kazincbarcikai Járási Hivatal
3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.

3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.

Izsófalva szerda 8:00 – 15:30
Ormosbánya hétfő 12:00 – 16.00, péntek 8:00 – 12.30 Izsófalva, Ormosbánya

Kandráné Nemes Ágnes 70/399-9453 48/795-042 kandrane.agnes@borsod.gov.hu

Kazincbarcikai Járási Hivatal
3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.
3735 Felsőtelekes,Táncsics út 1/A.

3735 Alsótelekes, Béke u. 35.

Rudabánya hétfő 7:30 – 16:00, kedd 14:00 – 16:00 szerda 7:30 – 16:00, péntek 7:30 – 13:30
Felsőtelekes kedd 8:00 – 12:00
Alsótelekes kedd 12:30 – 13:30

 Alsótelekes, Felsőtelekes, Rudabánya

Szántóné Bárdos Anikó 70/399-9454 48/795-042 szantone.aniko@borsod.gov.hu
Kazincbarcikai Járási Hivatal

3744 Múcsony, Fő út 2.
Múcsony hétfő 7:30 – 12:00, kedd 7:30 – 16:00, csütörtök 7:30 - 16:00 Múcsony

Varga Mária 70/382-3677 48/521-039 varga.maria@borsod.gov.hu
Kazincbarcikai Járási Hivatal

3779 Alacska, Dózsa Gy. út 7.
3704 Berente, Esze T.  út 18.

Alacska szerda 7:30 – 11:30
Berente szerda 12:30 – 16:00 Alacska, Berente

Veresné Varga Mariann 70/399-9457 48/795-042 veresne.mariann@borsod.gov.hu

Kazincbarcikai Járási Hivatal
3732 Kurityán, Kossuth út 109.

3742 Rudolftelep, József A. út 1.
3731 Szuhakálló, Kossuth út 7.

Kurityán péntek 7:30 – 13:00
Rudolftelep kedd 12:00 – 15:30

Szuhakálló csütörtök 7:30 – 11:30
Kurityán, Rudolftelep, Szuhakálló

Halász Barnabásné - 49/795-018 halasz.barnabasne@borsod.gov.hu
Mezőcsáti Járási Hivatal

3594 Hejőpapi, Kossuth u. 57.
3467 Ároktő, Széchenyi u. 75.

Hejőpapi hétfő: 8:00-12:00
Ároktő péntek: 8:00-14:00 Hejőpapi, Ároktő

Orosz Fruzsina - 49/795-019 orosz.fruzsina@borsod.gov.hu
Mezőcsáti Járási Hivatal

3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46.
3466 Tiszadorogma, Arany J. u. 21.

Tiszakeszi hétfő: 8:00-12:00; szerda: 08:00-12:00
Tiszadorogma péntek: 8:00-12:00 Tiszakeszi, Tiszadorogma

Némethné Kovács Andrea - 49/795-018 nemethne.andrea@borsod.gov.hu
Mezőcsáti Járási Hivatal 

3444 Gelej, Petőfi u. 22., 3459 Igrici, Kossuth út 57.
3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1.

Igrici: hétfő: 08:00-12:00
Tiszatarján szerda: 8:00-12:00 Gelej péntek 08:00-12:00 Igrici, Tiszatarján, Gelej

Juhász Jánosné -

49/432-903

49/535-022

49/523-026, 49/423-893

49/432-903

49/333-900

juhasz.janosne@borsod.gov.hu

Mezőkövesdi Járási Hivatal
3412 Bogács, Alkotmány út 9.

3422 Bükkábrány, II. András tér 1.
3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52.

3416 Tard, Rózsa F. út 1.
3431 Vatta, Szemere B. út 20.

Bogács csütörtök: 8:00 - 15:00
Bükkábrány szerda: 8:00 - 15:00

Cserépváralja kedd: 14:00 - 15:45
Tard kedd: 8:00 - 13:30

Vatta hétfő: 8:00 - 15:00

Bogács, Bükkábrány, Cserépváralja,  Tard, Vatta

Kertészné dr.Pál Noémi -

49/536-232

49/430-318

49/337-022

pal.noemi@borsod.gov.hu

Mezőkövesdi Járási Hivatal
3426 Borsodgeszt, Fő út 56.
3442 Csincse, Mátyás út 45.

3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1.

Borsodgeszt hétfő: 12:00 - 16:00
Csincse péntek: 8:45 - 11:30

Tibolddaróc szerda: 8:30 - 14:00
Borsodgeszt, Csincse, Tibolddaróc

Páros héten: Tóth Zsoltné
Páratlan héten: Fekete Istvánné -

49/539-023

49/539-015

49/537-000

49/539-017

49/950-931

49/438-021

49/356-908

49/539-013

toth.zsoltne2@borsod.gov.hu,  

fekete.istvanne@borsod.gov.hu

Mezőkövesdi Járási Hivatal
3462 Borsodivánka, Szabadság út 12.

3461 Egerlövő, Dózsa Gy. út 21.
3424 Kács, Fő út 60.

3463 Négyes, Rákóczi F. út 45.
3425 Sály, Kossuth út 63.

3418 Szentistván, Széchenyi út 10.
3465 Tiszabábolna, Fő út 113.
3466 Tiszavalk, Templom út 2.

Borsodivánka kedd: 11:30-14.30
Egerlövő csütörtök: 9.00-12.00

Kács péntek: 8.10-11.30
Négyes kedd: 9.00-11.00
Sály csütörtök: 9.00-14.00

Szentistván hétfő: 8.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00
Tiszabábolna kedd: 9.15-13.00

Tiszavalk kedd: 13.15-14.30

Borsodivánka, Egerlövő, Kács, Négyes, Sály, 
Szentistván, Tiszabábolna, Tiszavalk

Tilajiné Kovács Mária -
49/523-011

49/423-935, 49/523-005
tilajine.maria@borsod.gov.hu

Mezőkövesdi Járási Hivatal
3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4.

3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.

Bükkzsérc kedd: 12:30 - 16:00
Cserépfalu kedd: 8:00 - 11:45 Bükkzsérc, Cserépfalu
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Települési ügysegédek ügyfélfogadási ideje
 1. függelék

Ideiglenes települési ügysegéd neve Mobil telefon Asztali telefon E-mail cím Ügyfélfogadás pontos helyszíne 
(járás, település, ir. szám, közterület neve, közterület száma) Ügyfélfogadás időpontja (napra lebontva) Hatáskörébe tartozó települések

Királyné Tóth Mária -

49/530-045

49/524-000

49/425-255, 49/525-004

kiralyne.maria@borsod.gov.hu

Mezőkövesdi Járási Hivatal
3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. út 57.

3443 Mezőnagymihály, Kossuth L. út 56.
3421 Mezőnyárád, Szent István király út 105.

Mezőkeresztes hétfő: 8:00 - 16:00, szerda: 13:00 - 16:00, csütörtök: 8:00 - 16:00, péntek: 8:00 - 12:00
Mezőnagymihály szerda: 8:00 - 12:00

Mezőnyárád  kedd: 8:00 - 16:00
Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád

Bene Imréné - 49/526-001 bene.imrene@borsod.gov.hu
Mezőkövesdi Járási Hivatal

3411 Szomolya, Szabadság tér 1. Szomolya páratlan héten hétfő:  9:00 - 12:00, szerda: 10:00 - 12:00, páros héten hétfő: 13:00 - 16:00, szerda: 13:00 - 16:00 Szomolya

Senczyszinné Csontos Ilona - 46/520-032 senczyszinne.ilona@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos utca 138. 3572 Sajólád, Ady Endre 
utca 2.

Alsózsolca szerda: 8:00 – 12:00, Sajólád hétfő: 8:00-12:00 Alsózsolca

dr. Bodnárné dr. Vincze Éva - 46/520-020 bodnarne.eva2@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos utca 138. Alsózsolca hétfő - szerda: 8:00 - 12:00 Alsózsolca

Kovácsné Germus Csilla -
46/528-214

49/459-823
kovacsne.csilla@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
3575 Berzék, Petőfi Sándor utca 42.

3576 Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc utca 37.

Berzék hétfő: 8:00-12:00
Sajóhídvég szerda: 8:00-12:00 Berzék, Sajóhídvég

Prókayné Veres Margit -
46/318-009

46/459-821
prokayne.margit@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
3575 Bőcs, Hősök tere 1.

3577 Köröm, Rákóczi u. 11.

Bőcs hétfő-szerda: 8:00-12:00
Köröm szerda: 12:30-16:00 Bőcs, Köröm

Galuska Béláné - 46/476-155 galuska.belane@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29. Emőd hétfő-szerda: 8:00-12:00 Emőd

Benkéné Péli Tímea -
46/584-010

46/500-740
benkene.timea@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.

3713 Arnót, Petőfi Sándor u. 120.

Felsőzsolca hétfő: 7:30-12:00
Arnót szerda: 7:30-12:00 Arnót, Felsőzsolca

Hámoriné Béres Mónika -
46/327-482

46/548-010
hamorine.monika@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26.

3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.

Sajópálfala szerda: 12:30-16:00
Felsőzsolca hétfő: 7:30-12:00 Felsőzsolca, Sajópálfala

Trizsi Zalán -
46/450-009

46/450-111
trizsi.zalan@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
3716 Sóstófalva, Kossuth Lajos u. 48.

3715 Gesztely, Szabadság tér 2.

Sóstófalva szerda: 8:00-10:00
Gesztely hétfő: 8:00-12:00 Gesztely, Sóstófalva

Farkas Gréta -
46/450-111

46/450-428
farkas.greta@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
3715 Gesztely, Szabadság tér 2.
3716 Újcsanálos, Hősök tere 1.

Gesztely szerda: 8:00-12:00

Újcsanálos hétfő: 8:00-10:00 Gesztely, Újcsanálos

Dékány Lászlóné -
46/582-200

46/594-220
dekany.laszlone@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
3563 Hernádkak, Rákóczi F. utca 42

3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 38.

Hernádkak szerda: 8:00-12:00
Hernádnémeti hétfő: 8:00-12:00 Hernádkak, Hernádnémeti

Farkas Zoltán - 46/594-220 farkas.zoltan@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 38. Hernádnémeti hétfő-szerda: 8:00-12:00 Hernádnémeti

Antalné Ficsor Izabella - 46/529-050 antalne.izabella@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3434 Mályi, Széchenyi utca 4. Mályi hétfő-szerda: 8:00-12:00 Mályi

Gavallérné Rivnyák Mária -
46/524-200

gavallerne.maria@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal

3553 Kistokaj, Széchenyi István u. 43. Kistokaj szerda: 8:00-12:00
Kistokaj

Gulyás Ágnes -
46/592-200, 46/476-202

46/655-384, 
 trencsenyi.lajosne@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
                    3555 Harsány, Kossuth Lajos u. 67., 3554 

Bükkaranyos, Petőfi u. 100.
                3433 Nyékládháza, Kossuth u. 62.,   3553 Kisgyőr, 

Dózsa György utca 11.

Harsány szerda: 13.00-15.00
Nyékládháza hétfő: 8:00-12:00                                                                                                                             Bükkaranyos csütörtök: 

13.00-15.00,                                                                                                                           Kisgyőr kedd: 13:00-15:00
Nyékládháza szerda: 8:00-12:00

Harsány, Nyékládháza,Bükkaranyos, Kisgyőr, 
Nyékládháza

Szegediné Vas Julianna - 46/543-000 szegedine.julianna@borsod.gov.hu;
Miskolci Járási Hivatal

3562 Onga, Rózsa utca 18. Onga hétfő-szerda: 8:00-12:00 Onga

Talmacziné Kiss Erika - 46/543-000 talmacine.erika@borsod.gov.hu;
Miskolci Járási Hivatal

3562 Onga, Rózsa utca 18. Onga hétfő-szerda: 8:00-12:00 Onga

Hudák Kriszitina -
46/593-200

46/466-101
hudak.krisztina@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
3573 Sajópetri, Dózsa György u. 66.

3551 Ónod, Rákóczi utca 64.

Sajópetri szerda: 13:00-16:00
Ónod szerda: 8:00-12:00 Ónod, Sajópetri

Lengyel Andrásné - 46/466-101 lengyel.andrasne@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3551 Ónod, Rákóczi utca 64. Ónod hétfő: 8:00-12:00 Ónod

dr. Sasváriné  Szász Tilda -

46/397-150

46/597-221

46/527-280

46/503-904

sasvarine.tilda@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
3712 Sajósenye, Petőfi u. 2.

3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.
3791 Sajókeresztúr, Rákóczi u. 40.
3793 Sajóecseg, Széchenyi u. 27.

Sajósenye szerda: 7:30-9:30
Sajóvámos szerda: 9:40-12:00

Sajókeresztúr szerda: 14:30-16:00
Sajóecseg szerda: 12:30-14:15

Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajósenye, 
Sajóvámos

Haraszin Zoltánné - 46/527-206 haraszin.zoltanne@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 64. Szirmabesenyő hétfő-szerda: 8:00-12:00 Szirmabesenyő

Hurja Zoltánné - 48/521-033                hurja.zoltanne@borsod.gov.hu; 
Miskolci Járási Hivatal

3777 Parasznya, Rákóczi Ferenc u. 23. Parasznya hétfő-szerda: 8:00-16:30 Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajókápolna, 
Sajólászlófalva, Varbó

Keresztesiné Szabó Piroska - 46/795-609 keresztesine.piroska@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3792 Sajóbábony,Bocskai út 2. Sajóbábony hétfő-szerda :8:00-12:00 Sajóbábony

Már nincs a rendszerben Vincze 
Gabriella

- 46/390-113 vincze.gabriella@miskolc.borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3559 Répáshuta, Kossuth út 2. Répáshuta csütörtök: 14:30-16:00 Répáshuta

Geller Tiborné - 46/390-120 geller.tiborne@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. Bükkszentkereszt kedd: 14:00-16:00 Bükkszentkereszt

Árvai Andrea 70/399-9550 48/795-017 arvai.andrea@borsod.gov.hu
Ózdi Járási Hivatal

 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.
Járdánháza hétfő: 8.00-16.00 Járdánháza

Németh Alfonz Csabáné 70/399-9592 48/795-020 nemeth.csabane@borsod.gov.hu
Ózdi Járási Hivatal

3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy  út 143.
Borsodszentgyörgy hétfő: 8:00 - 16:00 Borsodszentgyörgy

Szabóné Berecz Margit 70/399-9552 48/795-020 szabone.margit@borsod.gov.hu
Ózdi Járási Hivatal

 3663 Arló, Ady Endre út 162.
Arló hétfő-szerda: 8:00-16:00 Arló

Vargáné Mihály Ágnes 70/399-9554 48/795-017 vargane.agnes@borsod.gov.hu
Ózdi Járási Hivatal

 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gy. út 3.
Farkaslyuk hétfő: 8:00 – 14:00 Farkaslyuk

Nahaj Erzsébet 70/399-9553 48/795-017 nahaj.erzsebet@borsod.gov.hu

Ózdi Járási Hivatal
3626 Hangony, Rákóczi út 130.
3627 Kissikátor, Táncsics út 51.

3627 Domaháza, Petőfi út 9.

Hangony hétfő: 8:00 – 10.10
Kissikátor hétfő: 10.30- 12.10. 
Domaháza hétfő: 13:00 - 16:00

Hangony, Kissikátor,Domaháza,

Nagy Sándor Róbertné 70/399-9551 48/795-019 nagy.robertne@borsod.gov.hu

Ózdi Járási Hivatal 
3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.

3659 Sáta, Széchenyi út 19.
3622 Uppony, Kossuth út 83.

Borsodbóta hétfő: 13:00 - 16:00
Sáta hétfő: 8:00 - 11:00

Uppony hétfő: 11:00 - 13:00
Borsodbóta, Sáta, Uppony

Matócsi Istvánné 70/399-9548 48/795-019 matocsi.istvanne@borsod.gov.hu

Ózdi Járási Hivatal
3648 Csernely, Kissor út 26.

3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.

Csernely hétfő: 8:00 - 12:00
Bükkmogyorósd hétfő: 13:00 - 16:00 Bükkmogyorósd, Csernely

Nagyné Tózsa Ágnes 70/399-9555 48/795-017 nagyne.agnes@borsod.gov.hu

Ózdi Járási Hivatal
3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.
3648 Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66.

3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.

Csokvaomány hétfő:  8:00 - 11:00
Lénárddaróc hétfő: 11:10 - 13:00
Nekézseny hétfő: 13:15 - 16:00

Csokvaomány, Lénárddaróc, Nekézseny

Kurtánné Hudik Tímea 70/399-9549 48/795-020 kurtanne.timea@borsod.gov.hu
Ózdi Járási Hivatal

3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.
Borsodnádasd hétfő: 8:00 - 16:00 Borsodnádasd

Gál Ottóné 30/445-2057

48/534-504

48/437-401

48/436-001

48/435-501

48/435-017

48/358-001

gal.ottone@borsod.gov.hu

Putnoki Járási Hivatal
3729 Serényfalva, Kossuth út 63.

3655 Hét, Kossuth út 76.
3654 Bánréve, Kossuth út 24.
3728 Kelemér, Tompa út 17.

3728 Gömörszőlős, Kassai út 40.
3726 Zádorfalva, Nagy út 16.

Serényfalva hétfő: 8:00-10:30
Hét hétfő: 10:40-12:30

Bánréve hétfő: 13:00-15:40
Kelemér szerda: 8:00-11:00

Gömörszőlős szerda: 11:30-12:00
Zádorfalva szerda: 12:30-15:30

Bánréve, Hét, Gömörszőlős, Kelemér, 
Serényfalva, Zádorfalva

Horváth Bernadett 30/436-4723

48/531-039

48/432-892

48/433-093

48/432-631

48/437-001

48/437-702

horvath.bernadett@borsod.gov.hu

Putnoki Járási Hivatal
3657 Királd, Alsótelep út 26.

3656 Sajómercse, Petőfi út 17.
3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 10.
3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.

3652 Sajónémeti, Szabadság út 50.
3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58.

Királd hétfő: 8:00-10:00
Sajómercse hétfő 10:10-12:00
Sajóvelezd hétfő: 12:10-14:00
Dubicsány hétfő: 14:15-16:00

Sajónémeti péntek: 8:00-11:00
Sajópüspöki péntek 11:00-13:00

Dubicsány, Királd, Sajómercse, Sajónémeti, 
Sajópüspöki, Sajóvelezd 
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Települési ügysegédek ügyfélfogadási ideje
 1. függelék

Ideiglenes települési ügysegéd neve Mobil telefon Asztali telefon E-mail cím Ügyfélfogadás pontos helyszíne 
(járás, település, ir. szám, közterület neve, közterület száma) Ügyfélfogadás időpontja (napra lebontva) Hatáskörébe tartozó települések

Lukács Eszter 30/203-3497

48/506-202

48/503-208

48/504-203

48/358-027

48/358-003

48/502-202

48/502-201

lukacs.eszter@borsod.gov.hu

Putnoki Járási Hivatal
3758 Jósvafő,Petőfi út 42.

3759 Aggtelek, Kossuth út 8.
3724 Trizs, Petőfi út 19.

3726 Szuhafő, Kossuth út 36.
3727 Alsószuha, Nagy út 16.
3721 Dövény, Rákóczi út 14.

3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.

Jósvafő hétfő: 8:00-10:00
Aggtelek hétfő: 10:00-12.30

Trizs hétfő: 12:30-14:00
Szuhafő hétfő: 14:20-16:00

Alsószuha szerda: 8:00-10:00
Dövény szerda: 10:00-12:50
Jákfalva szerda: 13:00-16:00

Aggtelek, Alsószuha, Dövény, Jákfalva, Jósvafő, 
Szuhafő, Trizs

Szegő Józsefné 30/649-3259

48/347-001

48/502-201

48/354-004

48/354-001

48/504-214

48/568-247

szego.jozsefne@borsod.gov.hu

Putnoki Járási Hivatal
3721 Felsőnyárád, Alkotmány út 8.

3722 Felsőkelecsény, Alkotmány út 8.
3723 Zubogy, Szabadság út 51.

3724 Ragály, Rákóczi út 16.
3724 Imola, Kossuth út 35.
3735 Kánó, Széchenyi út 7.

Felsőnyárád hétfő: 8:00-10:00
Felsőkelecsény hétfő: 10:30-11.40

Zubogy hétfő: 12:10-16:00
Ragály szerda: 8:00-12.00
Imola szerda: 12:30-14:30

Kánó szerda: 14:45-16:00

 Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Imola, Kánó, 
Ragály, Zubogy

Ajtai Melinda -

47/358-001

47/394-042

47/390-002

ajta.melinda@borsod.gov.hu

Sárospataki Járási Hivatal
3933 Olaszliszka, Szent István út 5.

3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8.
3942 Sárazsadány, Fő utca 50.

Olaszliszka hétfő 8.00-12.00
Vámosújfalu hétfő 12.10-14.30
Sárazsadány hétfő 14.40-16.00

Olaszliszka, Sárazsadány, Vámosújfalu

Lapis Norbert -

47/303-003

47/338-127

47/307-013

47/346-101

lapis.norbert@borsod.gov.hu

Sárospataki Járási Hivatal
3943 Bodrogolaszi, Fő utca 11.

3937 Komlóska, Rákóczi Ferenc út 27.
3959 Makkoshotyka, Kossuth Lajos utca 2.

3958 Hercegkút, Petőfi Sándor utca 110.

Bodrogolaszi szerda 8.00-10.30

Komlóska szerda 11.00-12.00
Makkoshotyka szerda 12.30-15.00

Hercegkút szerda 15.10-16.30

Bodrogolaszi, Hercegkút, Komlóska, 
Makkoshotyka

Ráski Gábor Csabáné -

47/384-217

47/338-151

47/393-007

raski.gaborne@borsod.gov.hu

Sárospataki Járási Hivatal
3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.
3935 Erdőhorváti, Kassai út 98.

3961 Vajdácska, Fő út 8.

Tolcsva hétfő 8.00-11.00
Erdőhorváti hétfő 11.10-12.30
Vajdácska hétfő 13.00-16.00

Erdőhorváti, Háromhuta, Tolcsva, Vajdácska

Szabóné Takács Eleonóra -

47/304-023

47/344-028

47/344-042

47/344-068

szabone.eleonora@borsod.gov.hu

Sárospataki Járási Hivatal
3954 Györgytarló, Széchenyi út 7.

3955 Kenézlő, Aradi út 49.
3957 Zalkod, Petőfi Sándor utca 30/a.

3956 Viss, Kolozsvári út 28.

Györgytarló hétfő 12.30-15.00
Kenézlő hétfő 8.00-12.00
Zalkod szerda 8.00-9.00

Viss szerda 9.20-12.00

Györgytarló, Kenézlő, Viss, Zalkod 

Tóth Anita -

Filkeháza 47/370-198
Füzérradvány 47/370-008

Kishuta 47/570-071

Kovácsvágás 47/370-043
Nagyhuta 47/370-099

Vágáshuta 47/370-110

toth.anita@borsod.gov.hu

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
3994 Filkeháza, Rákóczi Ferenc u.46.

3993 Füzérradvány, Táncsics u.11.
3994 Kishuta, Kossuth u.51.

3992 Kovácsvágás, Fő utca 63.
3994 Nagyhuta, Petőfi u. 10.
3992 Vágáshuta, Fő utca 12.

Filkeháza szerda 10:00-12:00
Füzérradvány szerda 8:00 - 9:30

Kishuta páratlan hét hétfő 12:00 - 13:00
Kovácsvágás páratlan hét első hétfője kivételével 8:00-11:30, páratlan hét első hétfő 8:00-10:00

Nagyhuta páratlan hét hétfő 13:15 - 14:15
Vágáshuta páratlan hét első hétfője 10:15 - 11:30

Filkeháza, Füzérkajata, Füzérradvány, Kishuta, 
Kovácsvágás, Nagyhuta, Vágáshuta, Vilyvitány

Tóth Anita/Zsofcsák Éva
  Bózsva -             Füzérkajata 
47/370-040   Nyíri 47/340-040       

Vilyvitány 47/308-071

toth.anita@borsod.gov.hu 

zsofcsak.eva@borsod.gov.hu

                           Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal                                              
3994 Bózsva, Dózsa György utca 21.                                      3994 

Füzérkajata, Dózsa György u. 41.                                      3998 
Nyíri, Dózsa György utca 2.                              3991 Vilyvitány, Ady 

Endre utca 2.

  Bózsva páratlan hét péntek 8:00 – 9:00                                                                                                                                         Nyíri 
páratlan hét péntek 9:30 – 10:30

Vilyvitány páratlan hét péntek 11:00 – 12:00 
Füzérkajata páratlan hét péntek 12:30 – 14:00

Bózsva, Nyíri, Vilyvitány, Füzérkajata

Zsofcsák Éva -

Alsóregmec -       
Felsőregmec 47/308-263
Füzérkomlós 47/340-013

Hollóháza 47/505-420
zsofcsak.eva@borsod.gov.hu

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
3989 Alsóregmec, Szabadság utca 2.
3989 Felsőregmec, Szabadság utca 5.
3997 Füzérkomlós, dr. Molnár utca 20.

3998 Hollóháza, Szent László u.15.

Alsóregmec páratlan hét szerda 11:00 - 12:00
Felsőregmec páratlan hét szerda 8:00 - 10:45

Füzérkomlós hétfő 8:00 - 10:00
Hollóháza hétfő 10:15 - 13:00

Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec, 
Füzérkomlós, Hollóháza, Nyíri

Németh Dezsőné 06 70 399 9630

47/350-012

47/350-027

47/556-301

47/368-212

nemeth.dezsone@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.
3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.

3905 Monok, Kossuth L. út 2.
3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.

Alsódobsza szerda 14.00-16.00
Megyaszó szerda 8.00-12.00

Monok hétfő 8.00-12.00
Legyesbénye péntek 8.00-12.00

Alsódobsza, Legyesbénye, Megyaszó, Monok

Csehely Jánosné
06 70 399 9631 47/368-857/13

csehely.janosne@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3903 Bekecs, Honvéd utca 54.

Bekecs hétfő 8.00-12.00 Bekecs

Homonnai Istvánné 06 70 399 9632

47/356-018

47/374-001

47/398-024
homonnai.istvanne@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3906 Golop, Fő út 1.

3908 Rátka, Széchenyi tér 1.
3907 Tállya, Rákóczi út 34.

Golop szerda 10.00-12.00

Rátka szerda 8.00-10.00
Tállya péntek 8.00-12.00

Golop, Rátka, Tállya

Lanszky Melinda 06 70 399 9626
47/348-003

47/588-001 lanszky.melinda@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3909 Mád, Rákóczi u. 50.

3924 Taktakenéz, Béke út 9.

Mád hétfő 8.00-12.00
Taktakenéz péntek 8.00-12.00 Mád, Taktakenéz

Micsina Krisztina 06 70 399 9625 47/369-128
micsina.kirisztina@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3931 Mezőzombor, Árpád utca 11.

Mezőzombor péntek 8.00-12.00 Mezőzombor

Csehely Jánosné 06 70 399 9631 47/572-311
csehely.janosne@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3925 Prügy, Kossuth L. utca 3.

Prügy szerda 8.00-16.00 Prügy

Nagyné Molnár Zita 06 70 399 9628 47/392-002
nagyne.zita@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3921 Taktaszada, Kossuth utca 74.

Taktaszada hétfő 8.00-12.00 Taktaszada

Takács Tímea - 47/378-001
takacs.timea@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. Taktaharkány hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00, szerda 8.00-12.00, 13.00-16.00, péntek 8.00-14.00 Taktaharkány

Porkoláb Lászlóné - 46/398-311
porkolab.laszlone@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3. Tiszalúc hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00, szerda 8.00-12.00, 13.00-16.00, péntek 8.00-15.00 Tiszalúc

Bene Tibor
70/399-9633,  70/427-

4354

Szászfa 46/458-123
Nyésta 46/454-101

Abaújszolnok 46/468-102
bene.tibor@borsod.gov.hu

Szikszói Járási Hivatal
3821 Pamlény, Petőfi utca 30.

3821 Szászfa, Fő út 46. 
3812 Nyésta, Fő út 18.

3809 Abaújszolnok, Béke utca 1.,   3811  Alsóvadász, Fő utca  63. 

Pamlény hétfő 9:00–9:55
Szászfa hétfő 10:00–11:00
Nyésta hétfő 11:25–12:25

Abaújszolnok hétfő 12:30-13:30                                                                                                                          Alsóvadász hétfő 14:00-
16:00

Abaújszolnok, Nyésta, Pamlény, Szászfa, 
Alsóvadász

Duleczki Tímea 20/288-3655 duleczki.timea@borsod.gov.hu
 Szikszói Járási Hivatal 3812 Homrogd, Rákóczi utca  4.,   3812 

Monaj, Rákóczi út 4.
Homrogd kedd 8:00-13:00

Monaj kedd 13:15-15:45
Homrogd, Monaj

Kövér Bianka 70/399-9634, 30/485-

8956
- kover.bianka@borsod.gov.hu

Szikszói Járási Hivatal
3814 Felsővadász, Ady E. u .1. 

3814 Gadna, Fő út 8.
3813 Kupa, Rákóczi út 3.

 3816 Gagyvendégi,  Báthory utca 14.
3809 Selyeb,Hunyadi utca 21.

Kupa szerda 8:00-8:30, Felsővadász szerda  8:45-10:00,                                                                                               Gadna szerda 
10:15-11:00,

Gagyvendégi szerda  11:15-13:00, 
Selyeb szerda 13:30-14:30

Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi,  
Kupa,  Selyeb

Tóthné Péderi Dorottya 70/399-9645,  30/725-

5498
- tothne.dorottya@borsod.gov.hu

Szikszói Járási Járási Hivatal
3846 Hernádkércs, Kossuth út 72.

3844 Szentistvánbaksa, Petőfi út 111.
3844 Nagykinizs, Fő út 60.

3843 Kiskinizs, Rákóczi út 58.
3841 Aszaló, Rákóczi út 87.

3833 Rásonysápberencs, Rákóczi út 99.
3832 Léh, Kossuth út 4/1.
3831 Kázsmárk, Fő út 61.
3842 Halmaj, Kossuth út 1.

Hernádkércs hétfő 8:00-12:00
Szentistvánbaksa kedd 8:00-9:00

Nagykinizs kedd 9:00-12:00

Kiskinizs kedd 13:00-16:00

Aszaló szerda 8:00-16:00
Rásonysápberencs csütörtök 8:00-9:00

Léh csütörtök 9:00-10:00
Kázsmárk csütörtök 10:00-16:00

Halmaj hétfő 12:30-16:00, péntek 8:00-12:00

Aszaló, Halmaj, Hernádkércs, Kázsmárk, 
Kiskinizs, Léh, Nagykinizs, Rásonysápberencs, 

Szentistvánbaksa

Tóthné Farkas Erzsébet - 49/795-047 tothne.erzsebet@borsod.gov.hu

Tiszaújvárosi Járási Hivatal
3593 Hejőbába, Fő út 39. 

3592 Nemesbikk, Petőfi út 13.

Hejőbába szerda 8:00 - 12:00
Nemesbikk szerda 13:00 - 15:00

Hejőbába, Nemesbikk

Holu Anita - 49/795-048 holu.anita@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3552 Muhi, Rákóczi u. 2. 

3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.
3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.

3586 Sajóörös, Jókai út 2.

Muhi hétfő 8:00 - 9:30
Nagycsécs hétfő 9:40 - 12:30

Sajószöged hétő 13:00 - 14:50
Sajóörös hétfő 15:00 - 16:00

Muhi, Nagycsécs, Sajószöged, Sajóörös

Szabó Józsefné - 49/795-044 szabo.jozsefne@borsod.gov.hu
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

3579 Kesznyéten, Béke tér 17. Kesznyéten szerda 8:00 - 11:00 Kesznyéten
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Balla Csabáné - 49/795-043 balla.csabane@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3578 Kiscsécs, Dózsa Gy. út 17.  

3578 Girincs, Petőfi út 1/A.

Kiscsécs szerda 8:00 - 8:45
Girincs szerda 9:00 - 12:00

Girincs, Kiscsécs

Oláh Anita - 49/795-042 olah.anita@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3588 Hejőkürt,  Szent I. u. 62. 
3591 Oszlár, Petőfi út 11/A. 

3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 1.

Hejőkürt szerda 8:00 - 10:00
Oszlár szerda 10:30 - 12:30

Tiszapalkonya szerda 13:00 - 16:00

Hejőkürt, Oszlár, Tiszapalkonya

Pinczés Enikő - 49/795-041 pinczes.eniko@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3597 Hejőkeresztúr, Petőfi S. út 56.

3596 Szakáld, Aradi út 4. 
3595 Hejőszalonta, Rákóczi F. u. 6.

Hejőkeresztúr hétfő 8:00 - 10:30 
Szakáld hétfő 11:00 - 13:30 

Hejőszalonta hétfő 14:00 - 16:00
Hejőkeresztúr, Hejőszalonta, Szakáld

Tóthné Farkas Erzsébet - 49/795-047 tothne.erzsebet@borsod.gov.hu

Tiszaújvárosi Járási Hivatal
3593 Hejőbába, Fő út 39. 

3592 Nemesbikk, Petőfi út 13.

Hejőbába szerda 8:00 - 12:00
Nemesbikk szerda 13:00 - 15:00

Hejőbába, Nemesbikk

Holu Anita - 49/795-048 holu.anita@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3552 Muhi, Rákóczi u. 2. 

3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.
3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.

3586 Sajóörös, Jókai út 2.

Muhi hétfő 8:00 - 9:30
Nagycsécs hétfő 9:40 - 12:30

Sajószöged hétő 13:00 - 14:50
Sajóörös hétfő 15:00 - 16:00

Muhi, Nagycsécs, Sajószöged, Sajóörös

Szabó Józsefné - 49/795-044 szabo.jozsefne@borsod.gov.hu
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

3579 Kesznyéten, Béke tér 17. Kesznyéten szerda 8:00 - 11:00 Kesznyéten

Balla Csabáné - 49/795-043 balla.csabane@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3578 Kiscsécs, Dózsa Gy. út 17.  

3578 Girincs, Petőfi út 1/A.

Kiscsécs szerda 8:00 - 8:45
Girincs szerda 9:00 - 12:00

Girincs, Kiscsécs

Oláh Anita - 49/795-042 olah.anita@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3588 Hejőkürt,  Szent I. u. 62. 
3591 Oszlár, Petőfi út 11/A. 

3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 1.

Hejőkürt szerda 8:00 - 10:00
Oszlár szerda 10:30 - 12:30

Tiszapalkonya szerda 13:00 - 16:00

Hejőkürt, Oszlár, Tiszapalkonya

Pinczés Enikő - 49/795-041 pinczes.eniko@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3597 Hejőkeresztúr, Petőfi S. út 56.

3596 Szakáld, Aradi út 4. 
3595 Hejőszalonta, Rákóczi F. u. 6.

Hejőkeresztúr hétfő 8:00 - 10:30 
Szakáld hétfő 11:00 - 13:30 

Hejőszalonta hétfő 14:00 - 16:00
Hejőkeresztúr, Hejőszalonta, Szakáld

Hock Renáta - 47/795-026 hock.renata@borsod.gov.hu

Tokaji Járási Hivatal
3915 Tarcal, Fő u. 61. Tarcal hétfő 12.30 - 16.00, péntek 7.30 - 13.00

Tarcal

Román Jánosné - 47/795-024 roman.janosne@borsod.gov.hu 

Tokaji Járási Hivatal
3927 Csobaj, Rákóczi u. 1.,
3926 Taktabáj, Kossuth u. 1.

3929 Tiszaladány, Kossuth u. 53
3928 Tiszatardos, Kossuth u. 34.

Csobaj hétfő 10.15-13.15
Taktabáj hétfő 13.30-16.30

Tiszaladány kedd 12.00-16.00
Tiszatardos hétfő 8.00-10.00

Csobaj, Taktabáj, Tiszaladány, Tiszatardos

Szabóné Gál Erika - 47/795-024 szabone.erika2@borsod.gov.hu 

Tokaji Járási Hivatal
3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85.

3932 Erdőbénye, Kossuth u. 31.                                             3917 
Bodrogkisfalud, Kossuth u. 65.

3918 Szegi, Alkotmány u. 35/A.
3918 Szegilong, Dózsa Gy. U. 74.

Bodrogkeresztúr páratlan héten hétfő 7.30-11.30, páros héten hétfő 12.00-16.00 
Erdőbénye páratlan héten hétfő 12.15-16.15, páros héten hétfő 7.45-11.45                                                             Bodrogkisfalud szerda 

12.00 - 16.00 

Szegi szerda 10.00 - 12.00 

Szegilong szerda 8.00 - 10.00

Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Erdőbénye,  
Szegi, Szegilong, 

mailto:olah.anita@borsod.gov.hu
mailto:hock.renata@borsod.gov.hu
mailto:roman.janosne@borsod.gov.hu
mailto:szabone.erika2@borsod.gov.hu


                         2. függelék 

 

TARTALOMJEGYZÉK  

 

1.1. Integritás tanácsadó/Kormánymegbízotti kabineti feladatok 

1.1.1. Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálása 

1.1.2. 
A kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelés koordinációjának 
biztosítása 

1.1.3. 

Vizsgálóbiztosi feladatok ellátása olyan etikai, fegyelmi eljárásban, ahol az eljárás alá 
vont személy esetében ajándék jogosulatlan elfogadása, hivatali helyzettel történ  
visszaélés, vagy az érintett befolyásolása merül fel és a munkáltatói jogkört a 
kormánymegbízott közvetlenül gyakorolja 

1.1.4. 
Javaslattétel hivatásetikai, antikorrupciós témájú képzések megtartására, közreműködés 
a végrehajtásban 

1.1.5. 
Az egységes bels  adatvédelmi nyilvántartás vezetése, az éves jelentés elkészítése és 
megküldése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) számára 

1.1.6. A közérdekű adatok közzététele a Kormányhivatal honlapján 

1.1.7. Adatvédelmi ismeretek oktatása 

1.1.8. Adatvédelmi bejelentések kivizsgálása 

1.1.9. 

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a bels  adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a 
megtartásának vizsgálata 

1.1.10. 
Részvétel a kormánymegbízott személyét érint  sajtó események megszervezésében, 
lebonyolításában 

1.1.11. Nyilatkozat adása a kormánymegbízott megbízásából a sajtónak 

1.1.12. A Kormányhivatal weblapjának gondozása 

1.1.13. 
A kormánymegbízott bel-és külföldi programjainak irányítása, megszervezésének 
el készítése 
 

1.1.14. A civil szféra és a kormányhivatal közötti kölcsönös információ átadásának segítése 

1.1.15. 
A „hátrányos helyzetűek társadalmi felzárkóztatását, mobilitását el segít ”stratégia 
utógondozása 

1.1.16. 
A  kormánymegbízotthoz címzett lakossági panaszok, közérdekű bejelentések 
elintézésének koordinálása 

1.1.17. Kormányhivatali ünnepségek el készítése 

1.1.18. Kormányhivatali ünnepségek koordinálása és lebonyolítása 

1.1.19. Kormánymegbízotti értekezlet megszervezése, emlékeztet  készítése 

1.1.20. Megyei Államigazgatási Kollégium ülésének szervezése 

1.2. Állami Főépítész 

1.2.1. 
A f városi, megyei kormányhivatal f építészi feladatainak ellátása 
 

1.2.2. 
A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása 
 

1.2.3. 
A 382/2016. (XII.2. ) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésében meghatározott építési 
engedélyezési eljárásokban a szakhatósági feladatok ellátása 
 

1.2.4. 

A településrendezési és építészeti-műszaki, valamint a tájegységi tervtanács 
működésével kapcsolatos feladatok ellátása 
 

1.3. Projekt Osztály 

1.3.1. 

A vagyonmegóvást és fejlesztést el segít  EU-s és nemzeti pályázati kiírások figyelése, a 
kapcsolódó jogszabályok, pályázati útmutatók nyomkövetése 
 

1.3.2. 
Pályázati anyagok el készítése, lebonyolítása 
 



1.3.3. A támogatói okirat megkötéséhez szükséges dokumentumok el készítése 

1.3.4. Közbeszerzési Eljárások el készítése és lefolytatása 

1.3.5. Szerz dések, szerz désmódosítások, változás-bejelentések el készítése 

1.3.6. Szakmai el rehaladási jelentések, részösszefoglalók, beszámolók készítése 

1.3.7. 
Adatszolgáltatási és tájékoztatási feladatok valamint, koordinációs feladatok ellátása az 
egyes projektek megvalósítása során 

1.3.8. 
Közreműködés a küls  és bels  ellen rzések során, együttműködés a pályázatok és 
kifizetési kérelmek ellen rzése során 

1.4. Főigazgatói Titkárság 

1.4.1. Elektronikus iratok szignálásra el készítése 
1.4.2. Papíralapú iratok szignálásra el készítése 
1.4.3. Iratok kiadmányozásra el készítése 
1.4.4. Humánpolitikai iratok elektronikus kiadmányozásra el készítése 
1.4.5. F igazgató programjához kapcsolódó levelezés intézése 
1.4.6. F igazgatói értekezlet megszervezése, emlékeztet  készítése 
1.4.7. F igazgató programjához szükséges el adások el készítése 
1.4.8. F igazgatóhoz címzett panaszok, közérdekű bejelentések vizsgálata, koordinálása 
1.4.9. Kormányhivatalba érkez  panaszok, közérdekű bejelentések koordinálása, nyilvántartása 
1.4.10. Alapvet  Jogok Biztosa Hivatala elektronikus rendszerébe érkez  panaszok koordinálása 
1.4.11. Állami Futárszolgálattól érkez  iratok átvétele, továbbítása címzetteknek 
1.4.12. Kapcsolattartás a kormányhivatal szervezeti egységeivel 
1.4.13. Elemzések, statisztikák készítése a Kormányhivatal működésével kapcsolatban 
1.4.14. Közigazgatási szakvizsga vizsgalapjainak sokszorosítása, meg rzése 
1.4.15. Kormányhivatal központi telefonszámához tartozó telefon kezelése 
1.4.16. Bíróságról érkez  futárok által átadott ügyiratok továbbítása 
1.4.17. F igazgatói Titkárságra érkez  ügyfelek szóbeli tájékoztatása 

1.5. Belső Ellenőrzési Osztály 

1.5.1. 
A bels  ellen rzési tevékenységre vonatkozó bels  szabályozás és ellen rzési 
nyomvonal elkészítése, folyamatos aktualizálása (kontrollkörnyezet kialakítása) 

1.5.2. Stratégiai ellen rzési terv aktualizálása és az éves ellen rzési tervek összeállítása 
1.5.3. A bels  ellen rök szakmai továbbképzésének biztosítása 
1.5.4. A bels  ellen rzési feladatok (bizonyosságot adó tevékenység) végrehajtása 
1.5.5. Tanácsadó tevékenység ellátása 
1.5.6. A bels  ellen rzéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, beszámoló készítése 
1.5.7. 

A küls  ellen rzések javaslatai alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának 
nyilvántartása, beszámoló készítése 

1.6. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

1.6.1. Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya 

1.6.1.1. 
Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának 
lehet ségével_Támogatási Kérelem 

1.6.1.2. 
Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának 
lehet ségével_Kifizetési Kérelem 

1.6.1.3. A fiatal mez gazdasági termel k számára nyújtott induló támogatás_Támogatási Kérelem 

1.6.1.4. A fiatal mez gazdasági termel k számára nyújtott induló támogatás_Kifizetési Kérelem 

1.6.1.5. Mez gazdasági kisüzemek fejlesztése_Támogatási Kérelem 

1.6.1.6. Mez gazdasági kisüzemek fejlesztése_Kifizetési Kérelem 

1.6.1.7. Mez gazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 

1.6.1.8. Él helyfejlesztési célú nem termel  beruházások_Támogatási Kérelem 

1.6.1.9. Él helyfejlesztési célú nem termel  beruházások_Kifizetési Kérelem 

1.6.1.10. Vízvédelmi célú nem termel  beruházások: vízvédelmi és vizes él hely létrehozása, 



fejlesztése_Támogatási Kérelem 

1.6.1.11. 
Vízvédelmi célú nem termel  beruházások: vízvédelmi és vizes él hely létrehozása, 
fejlesztése_Kifizetési Kérelem 

1.6.1.12. 

Védett shonos és veszélyeztetett mez gazdasági állatfajták genetikai állományának ex 
situ vagy in vitro meg rzése, továbbá a genetikai beszűkülést megel z  tanácsadói 
tevékenységek támogatása_Támogatási Kérelem 

1.6.1.13. 
Védett shonos és veszélyeztetett mez gazdasági állatfajták genetikai állományának ex 
situ vagy in vitro meg rzése, továbbá a genetikai beszűkülést megel z  tanácsadói 
tevékenységek támogatása_Kifizetési Kérelem 

1.6.1.14. A tejágazat szerkezetátalakítását kísér  állatjóléti támogatás_Támogatási Kérelem 

1.6.1.15. A tejágazat szerkezetátalakítását kísér  állatjóléti támogatás_Kifizetési Kérelem 

1.6.1.16. 
A védett shonos és veszélyeztetett mez gazdasági állatfajták genetikai állományának in 
situ meg rzése_Támogatási Kérelem 

1.6.1.17. 
A védett shonos és veszélyeztetett mez gazdasági állatfajták genetikai állományának in 
situ meg rzése_Kifizetési Kérelem 

1.6.1.18. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 2015. és 2016. év_Támogatási kérelem 

1.6.1.19. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 2015. és 2016. év_Kifizetési kérelem 

1.6.1.20. 
Ökológiai gazdálkodásra történ  áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 2015. és 
2016. év _ Támogatási kérelem 

1.6.1.21. 
Ökológiai gazdálkodásra történ  áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 2015. és 
2016. év _ Kifizetési kérelem 

1.6.1.22. 
Az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mez gazdasági termel k 
indulásához nyújtandó támogatás_Kifizetési kérelem 

1.6.1.23. 
Az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mez gazdasági termel k 
indulásához nyújtandó támogatás_ Helyszíni ellen rzési jegyz könyv kiértékelése 

1.6.1.24. 
Az Európai Mez gazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 

1.6.1.25. 
Az éghajlat és környezet szempontjából el nyös mez gazdasági gyakorlatokra nyújtandó 
támogatás (zöldítés támogatás) 

1.6.1.26. A termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás 

1.6.1.27. A termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatás 

1.6.1.28. A termeléshez kötött közvetlen hízottbika-tartás támogatás 

1.6.1.29. A termeléshez kötött közvetlen tejhasznú tehén támogatás 

1.6.1.30. A termeléshez kötött közvetlen zöldségnövény termesztés támogatás 

1.6.1.31. A termeléshez kötött közvetlen ipari zöldségnövény termesztés támogatás 

1.6.1.32. A termeléshez kötött közvetlen  gyümölcstermesztés  támogatás 

1.6.1.33. A termeléshez kötött közvetlen szemes fehérjenövény termesztés támogatás 

1.6.1.34. A termeléshez kötött közvetlen szálas fehérjenövény termesztés támogatás 

1.6.1.35. Tanulók tejjel és tejtermékkel történ  ellátásának támogatása 

1.6.1.36. Iskolagyümölcs program 

1.6.1.37. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása 

1.6.1.38. Anyajuhtartás átmeneti nemzeti támogatása 

1.6.1.39. A baromfi ágazatban igénybe vehet  állatjóléti támogatás 

1.6.1.40. A sertés ágazatban igénybe vehet  állatjóléti támogatás 

1.6.1.41. 
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben 
igényelhet  csekély összegű támogatás 

1.6.1.42. 
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhít  juttatás 
igénybevételével kapcsolatos támogatás 

1.6.1.43. A méz termelésének és forgalmazásának támogatása 

1.6.1.44. Natura 2000 mez gazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

1.6.1.45. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 

1.6.1.46. Ügyfél-nyilvántartási rendszer 



1.6.1.47. 
Az Egységes kérelemhez kapcsolódó - az Egységes kérelem vis maior benyújtó felületen 
keresztül beérkez  - vis maior kérelmek kezelése 

1.6.1.48. 
Az Egységes kérelemhez nem köthet  egyéb intézkedésekhez kapcsolódó - az Általános  
vis maior benyújtó felületen keresztül beérkez  - vis maior kérelmek kezelése 

1.6.1.49. Belföldi jogsegélykérelmek kezelése 

1.6.1.50. A jogállapot változással kapcsolatos eljárás_természetes személy 

1.6.1.51. A jogállapot változással kapcsolatos eljárás_nem természetes személy 

1.6.2. Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya 

1.6.2.1. 
Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és 
promóciójáért_Támogatási Kérelem 

1.6.2.2. 
Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és 
promóciójáért_Kifizetési Kérelem 

1.6.2.3. 
A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek el készítése és 
megvalósítása_Támogatási Kérelem 

1.6.2.4. 
A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek el készítése és 
megvalósítása_Kifizetési Kérelem 

1.6.2.5. 
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése_Támogatási Kérelem 

1.6.2.6. 
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése_Kifizetési Kérelem 

1.6.2.7. 
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési 
fejlesztései_Támogatási Kérelem 

1.6.2.8. 
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési 
fejlesztései_Kifizetési Kérelem 

1.6.2.9. 
Gombaházak - hűt házak létrehozására, meglév  gombaházak - hűt házak 
korszerűsítése_Támogatási Kérelem 

1.6.2.10. 
Gombaházak - hűt házak létrehozására, meglév  gombaházak - hűt házak 
korszerűsítése_Kifizetési Kérelem 

1.6.2.11. 
Nem mez gazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mez gazdasági 
tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása_Támogatási Kérelem 

1.6.2.12. 
Nem mez gazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mez gazdasági 
tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása_Kifizetési Kérelem 

1.6.2.13. 
Nem mez gazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások 
támogatása_Támogatási Kérelem 

1.6.2.14. 
Nem mez gazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások 
támogatása_Kifizetési Kérelem 

1.6.2.15. 
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges er - és munkagépek beszerzése_Támogatási Kérelem 

 
 

1.6.2.16. 

 

 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges er - és munkagépek beszerzése_Kifizetési Kérelem 

1.6.2.17. Egyedi szennyvízkezelés_Támogatási Kérelem 

1.6.2.18. Egyedi szennyvízkezelés_Kifizetési Kérelem 

1.6.2.19. 
Településképet meghatározó épületek küls  rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés_Támogatási Kérelem 

1.6.2.20. 
Településképet meghatározó épületek küls  rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés_Kifizetési Kérelem 

1.6.2.21. 
A Helyi Akciócsoport működési és animációs költségeinek támogatása_Támogatási 
Kérelem 

1.6.2.22. Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése_Támogatási Kérelem 

1.6.2.23. Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése_ Kifizetési Kérelem 

1.6.2.24. 
Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott III. 



tengely keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehet  
támogatások_Utóellen rzést követ  eljárás 

1.6.2.25. 

Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott IV. 
tengely keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehet  _Utóellen rzést 
követ  eljárás 

1.6.3.1. Állattartó telepek korszerűsítése_Támogatási Kérelem 

1.6.3.2. Állattartó telepek korszerűsítése_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.3. Baromfitartó telepek korszerűsítése_Támogatási Kérelem 

1.6.3.4. Baromfitartó telepek korszerűsítése_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.5. 
Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának 
növelése geotermikus energia felhasználásának lehet ségével_Támogatási Kérelem 

1.6.3.6. 
Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának 
növelése geotermikus energia felhasználásának lehet ségével_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.7. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése_Támogatási Kérelem 

1.6.3.8. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.9. Sertéstartó telepek korszerűsítése_Támogatási Kérelem 

1.6.3.10. Sertéstartó telepek korszerűsítése_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.11. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése_Támogatási Kérelem 

1.6.3.12. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.13. 
Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése_Támogatási 
Kérelem 

1.6.3.14. Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.15. Gyógynövény termesztés_Támogatási Kérelem 

1.6.3.16. Gyógynövény termesztés_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.17. A mez gazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése_Támogatási Kérelem 

1.6.3.18. A mez gazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.19. Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása _Támogatási Kérelem 

1.6.3.20. Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.21. 
Mez gazdasági termékek értéknövelése és er forrás- hatékonyságának el segítése a 
feldolgozásban_Támogatási Kérelem 

 
1.6.3.22. 

 
Mez gazdasági termékek értéknövelése és er forrás- hatékonyságának el segítése a 
feldolgozásban_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.23. 
Borászat termékfejlesztésének és er forrás-hatékonyságának támogatása_Támogatási 
Kérelem 

1.6.3.24. 
Borászat termékfejlesztésének és er forrás-hatékonyságának támogatása_Kifizetési 
Kérelem 

1.6.3.25. 
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és id járási kockázatok megel zését szolgáló 
beruházások támogatása_Támogatási Kérelem 

1.6.3.26. 
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és id járási kockázatok megel zését szolgáló 
beruházások támogatása_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.27. 
Vízvédelmi célú nem termel  beruházások: létesítmények kialakítása, 
fejlesztése_Támogatási Kérelem 

1.6.3.28. 
Vízvédelmi célú nem termel  beruházások: létesítmények kialakítása, 
fejlesztése_Kifizetési Kérelem 

1.6.3.29. Jéges kár megel zésére szolgáló beruházás_Támogatási Kérelem 

1.6.3.30. Jéges kár megel zésére szolgáló beruházás_Kifizetési Kérelem 

1.6.4. Helyszíni Ellen rzési Osztály 

1.6.4.1. Állattartó telepek korszerűsítése_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.2. Baromfitartó telepek korszerűsítése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.3. 
Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának 
növelése geotermikus energia felhasználásának lehet ségével_ Helyszíni Ellen rzés 



1.6.4.4. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.5. Sertéstartó telepek korszerűsítése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.6. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.7. 
Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése_ Helyszíni 
Ellen rzés 

1.6.4.8. 
Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának 
lehet ségével_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.9. Gyógynövény termesztés_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.10. A mez gazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.11. Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása _ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.12. 
A fiatal mez gazdasági termel k számára nyújtott induló támogatás_ Helyszíni 
Ellen rzés 

1.6.4.13. Mez gazdasági kisüzemek fejlesztése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.14. 
Mez gazdasági termékek értéknövelése és er forrás- hatékonyságának el segítése a 
feldolgozásban_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.15. 
Borászat termékfejlesztésének és er forrás-hatékonyságának támogatása_ Helyszíni 
Ellen rzés 

1.6.4.16. 
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és id járási kockázatok megel zését szolgáló 
beruházások támogatása_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.17. Él helyfejlesztési célú nem termel  beruházások_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.18. 
Vízvédelmi célú nem termel  beruházások: vízvédelmi és vizes él hely létrehozása, 
fejlesztése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.19. 
Vízvédelmi célú nem termel  beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése_ 

Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.20. 
Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és 
promóciójáért_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.21. Jéges kár megel zésére szolgáló beruházás_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.22. Termel i csoportok és szervezetek létrehozása_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.23. 
Védett shonos és veszélyeztetett mez gazdasági állatfajták genetikai állományának ex 
situ vagy in vitro meg rzése, továbbá a genetikai beszűkülést megel z  tanácsadói 
tevékenységek támogatása_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.24. 
A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek el készítése és 
megvalósítása_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.25. 
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.26. 
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési 
fejlesztései_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.27. 
Gombaházak - hűt házak létrehozására, meglév  gombaházak - hűt házak 
korszerűsítése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.28. 
Nem mez gazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mez gazdasági 
tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.29. 
Nem mez gazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások 
támogatása_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.30. 
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges er - és munkagépek beszerzése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.31. Egyedi szennyvízkezelés_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.32. 
Településképet meghatározó épületek küls  rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.33. 
A Helyi Akciócsoport működési és animációs költségeinek támogatása_ Helyszíni 
Ellen rzés 

1.6.4.34. A tejágazat szerkezetátalakítását kísér  állatjóléti támogatás_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.35. 
A védett shonos és veszélyeztetett mez gazdasági állatfajták genetikai állományának in 
situ meg rzése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.36. Tájékoztatási szolgáltatás_ Helyszíni Ellen rzés 



1.6.4.37. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.38. Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.39. 
Natura 2000 mez gazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések_ Helyszíni 
Ellen rzés 

1.6.4.40. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 2015. és 2016. év_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.41. 
Ökológiai gazdálkodásra történ  áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 2015. és 
2016 év_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.42. 

Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott I. tengely 
keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehet  támogatások_ Helyszíni 
Ellen rzés 

1.6.4.43. Natura 2000 erd területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.44. Az erd gazdálkodási potenciálban okozott erd károk helyreállítása_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.45. NVT Mez gazdasági területek erd sítése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.46. EMVA Mez gazdasági területek erd sítése_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.47. 

Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott II. 
tengely keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehet  támogatások_ 
Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.48. 

Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott III. 
tengely keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehet  támogatások_ 
Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.49. 

Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott IV. 
tengely keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehet  támogatások_ 
Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.50. 

az Európai Mez gazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások_ Helyszíni 
Ellen rzés 

1.6.4.51. 
Az éghajlat és környezet szempontjából el nyös mez gazdasági gyakorlatokra nyújtandó 
támogatás (zöldítés támogatás)_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.52. A termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.53. A termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatás_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.54. A termeléshez kötött közvetlen hízottbika-tartás támogatás_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.55. A termeléshez kötött közvetlen tejhasznú tehén támogatás_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.56. 
A termeléshez kötött közvetlen zöldségnövény termesztés támogatás_Helyszíni 
Ellen rzés 

1.6.4.57. 
A termeléshez kötött közvetlen ipari zöldségnövény termesztés támogatás_Helyszíni 
Ellen rzés 

1.6.4.58. A termeléshez kötött közvetlen  gyümölcstermesztés  támogatás_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.59. 
A termeléshez kötött közvetlen szemes fehérjenövény termesztés támogatás_Helyszíni 
Ellen rzés 

1.6.4.60. 
A termeléshez kötött közvetlen szálas fehérjenövény termesztés támogatás_Helyszíni 
Ellen rzés 

1.6.4.61. Tanulók tejjel és tejtermékkel történ  ellátásának támogatása_ Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.62. Iskolagyümölcs program_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.63. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.64. Anyajuhtartás átmeneti nemzeti támogatása_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.65. A baromfi ágazatban igénybe vehet  állatjóléti támogatás_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.66. A sertés ágazatban igénybe vehet  állatjóléti támogatás_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.67. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben 



igényelhet  csekély összegű támogatás_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.68. 
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhít  juttatás 
igénybevételével kapcsolatos támogatás_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.69. Anyakecsketartás támogatás_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.70. Zöldség- gyümölcs termel i csoportok beruházási támogatása_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.71. Zöldség- gyümölcs működési alapok támogatása_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.72. Méz termelésének és forgalmazásának támogatása_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.73. Sz l ültetvények szerkezetátalakítási és átállási támogatása_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.74. Bor melléktermék lepárlás támogatása_Helyszíni Ellen rzés 

1.6.4.75. Borok promóciója harmadik országokban_Helyszíni Ellen rzés 

1.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

1.7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

1.7.1.1. Engedély kiadása takarmány létesítmény működéséhez 

1.7.1.2. Engedély kiadása takarmány vállalkozói tevékenység folytatásához 

1.7.1.3. 
Engedély kiadása állati eredetű élelmiszer el állító létesítmények működésének 
engedélyezéséhez 

1.7.1.4. 
Bejelentés köteles növényi terméket el állító és élelmiszerrel érintkezésbe kerül  
eszközöket gyártó létesítmények nyilvántartásba vétele 

1.7.1.5. Havi jelentés élelmiszerek ellen rzésér l és a bírságokról 
1.7.1.6. Havi jelentés kistermel k és helyi termel i piacok adatváltozásáról 
1.7.1.7. Negyedéves jelentés élelmiszerek ellen rzésér l 
1.7.1.8. Saját kutas élelmiszer vállalkozások ivóvíz önellen rzésének negyedéves jelentése 

1.7.1.9. Bejelentési kötelezettség alá tartozó fert z  betegségek havi jelentése 

1.7.1.10. TSE/BSE monitoring havi jelentés 

1.7.1.11. Aujeszky betegség és PRRS monitoring éves jelentés 

1.7.1.12. B. melitensis monitoring éves jelentés 

1.7.1.13. Kéknyelv betegség monitoring éves jelentés 

1.7.1.14. 64/432/EGK irányelv szerinti éves jelentés 

1.7.1.15. Féléves szalmonella jelentés 

1.7.1.16. Éves szalmonella jelentés 

1.7.1.17. Éves madárinfluenza monitoring jelentés 

1.7.1.18. Éves méhegészségügyi jelentés 

1.7.1.19. Féléves jelentés hatósági mintavételekr l 
1.7.1.20. Éves szöveges állatvédelmi jelentés 

1.7.1.21. Éves jelentés állatleölésekr l 
1.7.1.22. 8 órán túli él  állat szállítások jelentés 

1.7.1.23. Kereskedelmi célú kutyaszállítmányok jelentése 

1.7.1.24. Szolgáltató állatorvosok pénzügyi elszámolásának ellen rzése 

1.7.1.25. Állategészségügyi szolgáltató létesítmények engedélyezése és nyilvántartásba vétele 

1.7.1.26. Gyepmesteri telep engedélyezése 

1.7.1.27. Eb rendészeti telep engedélyezése 

1.7.1.28. Állatrakodó telep engedélyezése 

1.7.1.29. Gyűjt állomás engedélyezése 

1.7.1.30. Kereskedelmi telep engedélyezése 

1.7.1.31. Etet -itató állomás, pihentet  állomás engedélyezése 

1.7.1.32. 
Engedéllyel rendelkez , illetve engedélyezett élelmiszer vállalkozási létesítmények 
nyilvántartásba vétele 

1.7.1.33. 
Engedéllyel rendelkez , illetve engedélyezett takarmány vállalkozási létesítmények 
nyilvántartásba vétele 



1.7.1.34. Kintlév ségek végrehajtásra adása a NAV felé 

1.7.1.35. 
Takarmányt forgalomba hozó létesítmények, eseti jelleggel az új takarmányok 
el állításának, felhasználásának és behozatalának engedélyezése 

1.7.1.36. Él állat szállítói tevékenység engedélyezése és gépjárművezet k nyilvántartásba vétele 

1.7.1.37. Állatkísérlet engedélyezése és nyilvántartásba vétele 

1.7.1.38. Ötmillió forintot meghaladóan döntés a kártalanításról 
1.7.1.39. Nyilvántartás vezetése az állatszállítmányokról 
1.7.1.40. Közérdekű bejelentés, zöld szám bejelentés kivizsgálása 

1.7.1.41. Nyilvántartás vezetése az állatorvosokról 
1.7.1.42. Nyilvántartás vezetése az élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekr l 
1.7.1.43. Nyilvántartás vezetése a kistermel kr l 
1.7.1.44. Nyilvántartás vezetése az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekr l 
1.7.1.45. Nyilvántartás vezetése takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekr l 
1.7.1.46. Nyilvántartás vezetése a nem állami laboratóriumokról 

1.7.1.47. 
Kísérleti célú állat tenyésztésének, tartásának szállításának engedélyezése, állatkísérlet 
végzésének engedélyezése 

1.7.1.48. Készenléti terv készítése a járványos állatbetegségek elleni védekezéshez 

1.7.1.49. 
Járványos állatbetegség megel zéséhez, illetve felszámolásához szükséges ingyenes 
oltó- és kórjelz  anyagok biztosítása 

1.7.1.50. 
A járványok megel zéshez és elfojtásához szükséges műszaki, technikai feltételek, 
véd felszerelések biztosítása, ezek folyamatos karbantartása és cseréje 

1.7.1.51. 
Az állatbetegségek megel zésének, felderítésnek és felszámolásának szervezése, 
felügyelet 

1.7.1.52. 
Az elrendelt mentesítési és monitoring programok végrehajtásának felügyelete, 
szervezése 

1.7.1.53. Ügyeleti és készenléti szolgálatok szervezése, működtetése 

1.7.1.54. 
A NÉBIH által kiadott integrált többéves nemzeti ellen rzési terv végrehajtásának 
irányítása, felügyelete 

1.7.1.55. 
Az élelmiszerfert zés és –mérgezés esetén kölcsönös tájékoztatás mellett 
együttműködés az egészségügyi államigazgatási szervekkel 

1.7.1.56. 

Emberr l állatra vagy állatról emberre terjed  betegségek fellépése, illetve gyanúja 
esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködés az egészségügyi államigazgatási 
szervekkel 

1.7.1.57. Feladat és hatáskörrel összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása 

1.7.1.58. Feladat és hatáskörrel összhangban takarmány ellen rzési bírság kiszabása 

1.7.1.59. Feladat és hatáskörrel összhangban állatvédelmi bírság kiszabása 

1.7.1.60. Igazolás sertés ágazatban igényelhet  támogatáshoz 

1.7.1.61. Költségtérítés megállapítása 

1.7.1.62. A 148/2007 rendelet szerinti támogatások pénzügyi elszámolása 

1.7.1.63. Hatósági ellen rzés folyamata 

1.7.1.64. Irattár selejtezése 

1.7.1.65. 
Szakterülete tekintetében közreműködik az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró 
járási hivatal által els  fokon hozott döntés elleni jogorvoslati másodfokú eljárásban 

1.7.1.66. Nyilvántartás vezetése állattartó tenyészetekr l 
1.7.1.67. Igazolás baromfi ágazatban igényelhet  támogatáshoz 

1.7.1.68. Nem állami laboratórium működésének engedélyezése 

1.7.2. Földhivatali Osztály 

1.7.2.1 
Vízszintes, magassági és térbeli geodéziai alapponthálózatok létesítése, fenntartása és 
nyilvántartása 

1.7.2.2 Alappont meghatározás 



1.7.2.3 Állami alappont-hálózathoz kapcsolódó feladatok 

1.7.2.4 
Az állami földmérési térképi adatbázisból, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatbázisból történ  adatszolgáltatás 

1.7.2.5 Földmérési és térképészeti szakfelügyelet ellátása 

1.7.2.6 
Az állami alapmunkákkal kapcsolatban a kormányhivatalra háruló hatósági feladatok 
ellátása 

1.7.2.7 
A közigazgatási és fekvéshatárok központi nyilvántartásával kapcsolatos 
kormányhivatalra háruló feladatok ellátása 

1.7.2.8 
Bírságolási eljárás megindítása az állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul 
felhasználóval, valamint a jogosulatlan földmérési munkavégz vel szemben 

1.7.2.9 
Az illetékességi területéhez tartozó járási hivatalok földmérési és térképészeti 
tevékenysége tekintetében hatáskörök ellátása 

1.7.2.10 Az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtár működtetése 

1.7.2.11 
A földmérési engedélyhez kötött tevékenység gyakorlásának id tartama alatt a 
tevékenységre jogosultnál lefolytatott hatósági ellen rzés 

1.7.2.12 Negyedévente adatszolgáltatás a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisához 

1.7.2.13 Földmérési tárgyú fellebbezés 

1.7.2.14 Telekalakítási eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés 

1.7.2.15 Másodfokú földmin sítési eljárás 

1.7.2.16 A járási mintaterek kijelölése, karbantartása, a járási mintatérjegyzék vezetése 

1.7.2.17 A földmin sítési mintatér elhelyezését biztosító használati jog gyakorlása 

1.7.2.18 Földműves nyilvántartás vezetése másodfokú hatóságként 

1.7.2.19 
A szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellen rzése másodfokú 
hatóságként 

1.7.2.20 
A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására 
irányuló eljárás lefolytatása 

1.7.2.21 
A szerzési feltételek és a tulajdonjog átruházásáról szóló szerz dés hatósági jóváhagyás 
alóli mentességének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása 

1.7.2.22 A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség igazolása 

1.7.2.23 Ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés 

1.7.2.24 
A kormányablakok és a járási hivatalok biztonsági elemekkel kapcsolatos rendeléseinek 
összesítése 

1.7.2.25 
A biztonsági elemek biztonságos tárolásával, kezelésével és felhasználásával 
kapcsolatos el írások betartásának ellen rzése 

1.7.2.26 Földvédelmi szakkérdés vizsgálata 

1.7.2.27 Másodfokú földvédelmi eljárás 

1.7.2.28 Másodfokú földhasznosítással kapcsolatos eljárás 

1.7.2.29 Másodfokú művelési ág változással kapcsolatos eljárás 

1.7.2.30 Másodfokú földhasználati nyilvántartással kapcsolatos eljárás 

1.7.2.31 

Településrendezési eszközök, a településfejlesztési koncepció , illetve az integrált 
településfejlesztési stratégia elkészítése vagy azok módosítása tekintetében 
véleményezés 



1.7.2.32 Természetvédelmi kezelési terv tervezetére vonatkozó vélemény 

1.7.2.33 
Koncessziós pályázatra javasolni tervezett terület és térrész jellemzésére, valamint a 
tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó tanulmány véleményezése 

1.7.2.34 
Osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a megosztás kiindulási helyét és irányát 
megállapító határozat elleni fellebbezés 

1.8. Népegészségügyi Főosztály 

1.8.1. Laboratóriumi Osztály 

1.8.1.1. Közegészségügyi vizsgálólaboratóriumi tevékenység 

1.8.1.2. Környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumi tevékenység 

1.8.1.3. Leveg tisztaság védelmi immissziós vizsgálatok 

1.8.1.4. Leveg tisztaság védelmi emissziós vizsgálatok 

1.8.1.5. Zaj- és rezgésvizsgálatok 

1.8.1.6. Környezeti sugáregészségügyi vizsgálatok 

1.8.1.7. Járványügyi vizsgálólaboratóriumi tevékenység 

1.8.2. Járványügyi és Közegészségügyi Osztály 

1.8.2.1. Kötelez  véd oltás elrendelése megbetegedési veszély esetén 

1.8.2.2. Intézmény működésének korlátozása, megtiltása járvány esetén 

1.8.2.3. Személyforgalom, él állat-, áruszállítás korlátozása, megtiltása járvány esetén 

1.8.2.4. Légi szúnyogirtás engedélyezése 

1.8.2.5. Véd oltási helyszín, oltóhely járványügyi ellen rzése 

1.8.2.6. Helyszíni járványügyi ellen rzés 

1.8.2.7. Fekv beteg-gyógyintézetben elkülönítés körülményeinek járványügyi ellen rzése 

1.8.2.8. Kórházhigiénés szakmai felügyeleti tevékenység 

1.8.2.9. Járási DDD szakterületi feladatokat érint  szakfelügyeleti tevékenység 

1.8.2.10. 
Egészségügyi intézmények létesítésével összefügg  kórházhigiénés tervbírálat, 
véleményezés 

1.8.2.11. Infekciókontroll kötelezettség ellen rzése 

1.8.2.12. Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság működtetése 

1.8.2.13. 
Közreműködés az egészségügyi ellátással kapcsolatos fert zések és kórokozók 
monitorozására szolgáló országos adatbázis működtetésében 

1.8.2.14. Dohánytermék gyártásban új adalékanyag bejelentése 

1.8.2.15. Dohánytermék gyártásban új adalékanyag bejelentésének ellen rzése 

1.8.2.16. Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 

1.8.2.17. Ivóvíz biztonsági tervben foglaltak ellen rzése 

1.8.2.18. Üzemeltet i vízvizsgálatok jóváhagyása 

1.8.2.19. Ivóvízmin ség hatósági ellen rzése 

1.8.2.20. Ivóvízmin ségi-javító intézkedés elrendelése 

1.8.2.21. Vízkezelésre, vízzel érintkez  anyagokra vonatkozó el írások ellen rzése 

1.8.2.22. Nyilvántartásba vett anyag, termék közegészségügyi felülvizsgálata 

1.8.2.23. Ivóvíz-ellátásban alkalmazott technológiák engedélyezése 

1.8.2.24. Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági feladatok 

1.8.2.25. 
Közszolgáltatás ellátás kiesése miatt járványveszély, közegészségügyi kockázat 
kialakulásának megállapítása 

1.8.2.26. Vízforgató berendezés létesítése, üzemeltetése alóli felmentés engedélyezése 

1.8.2.27. Minta-Menza program működtetése 

1.8.2.28. Szakhatósági közreműködés elvi vízjogi engedélyezési eljárásban 

1.8.2.29. Szakhatósági közreműködés vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban 



1.8.2.30. Szakhatósági közreműködés vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban 

1.8.2.31. Szakhatósági közreműködés vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban 

1.8.2.32. Közegészségügyi véleményezés településfejlesztéssel kapcsolatos eljárásában 

1.8.2.33. 
Munkavállalókat ér  mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó el írások 
ellen rzése 

1.8.2.34. Fizikai tényez k hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó el írások ellen rzése 

1.8.2.35. Lakosság expozíciójának várható mértéke, határérték betartásának ellen rzése 

1.8.2.36. 
Ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelmére vonatkozó el írások 
ellen rzése 

1.8.2.37. Lakosság egészségi állapota alakulása, veszélyeztet  tényez k elemzése 

1.8.2.38. Szűrési koordinációs tevékenység 

1.8.2.39. Közreműködés lakosságot érint , megel zést szolgáló programok működtetésében 

1.8.2.40. Ápolás szakfelügyeleti tevékenység 

1.8.2.41. Járási szakfelügyel  vezet  ápolókat érint  szakfelügyeleti tevékenység 

1.8.2.42. Véd n i szakfelügyeleti tevékenység 

1.8.2.43. Járási szakfelügyel  vezet  véd n ket érint  szakfelügyeleti tevékenység 

1.8.2.44. Közreműködés egészségügyi válsághelyzeti, veszélyhelyzeti ellátásban 

1.8.2.45. Kérelemre induló els fokú hatósági eljárás 

1.8.2.46. Másodfokú hatósági eljárás 

1.8.2.47. Felügyeleti eljárás 

1.8.2.48. Szakhatósági eljárás 

1.8.2.49. Jogi képviseleti tevékenység 

1.8.2.50. Szakkérdés vizsgálat 
1.8.2.51. Járási hivatalok népegészségügyi szakmai tevékenységének felügyelete 

1.8.2.52. Közreműködés egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésében 

1.8.2.53. Panaszok, közérdekű bejelentések vizsgálata 

1.8.2.54. Fegyelmi, szabálysértési vagy büntet eljárás kezdeményezése 

1.8.2.55. Ellen rzési és mintavételi tervek végrehajtása 

1.8.2.56. Adatgyűjtés országos adatbázisok részére 

1.8.2.57. Lejárt meg rzési idejű iratok selejtezése 

1.8.2.58. Hivatali gépjárművek használatának igénylése 

1.8.2.59. Megrendelés, szerz déskötés kezdeményezése 

1.8.2.60. Közreműködés kintlév ségek kezelésében 

1.8.2.61. Humánpolitikai feladatok támogatása 

1.9. Társadalombiztosítási Főosztály 

1.9.1. Nyilvántartási és Ellen rzési Osztály 

1.9.1.1 Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése 

1.9.1.2 Egyszeri segély engedélyezése 

1.9.1.3 Tartozás mérséklése, elengedése, fizetési kedvezmény engedélyezése 

1.9.1.4 A beérkez  ügyiratforgalom kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása 

1.9.1.5 Adatszolgáltatás és bejelentési kötelezettség 

1.9.1.6 
Nyilvántartási feladatok (a nyugdíjbiztosítási szakterület hatósági nyilvántartásának 
(foglalkoztatói adatbázis(FAB)) kezelése 

1.9.1.7 
Adatszolgáltatás teljesítése (adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, egyeztetési 
eljárásokhoz) 

1.9.1.8 Adatszolgáltatás teljesítése (adatszolgáltatás rehabilitációs ellátásokhoz) 
1.9.1.9 Adatszolgáltatás teljesítése (adatszolgáltatás egyéb hatóságok megkeresése alapján) 
1.9.1.10 Kivonat kiadása a hatósági nyilvántartásban szerepl  biztosítási jogviszonyról 



1.9.1.11 Kivonat/tájékoztatás kiadása a társadalombiztosítási egyéni számla adatairól 

1.9.1.12 

Igazolás kiadása felszámoló részére Igazolás kiadása végelszámoló részére (felszámoló, 
végelszámoló részére kiadandó hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos feladatok) 
Egy folyamatábrában 

1.9.1.13 

Igazolás kiadása felszámoló részére Igazolás kiadása végelszámoló részére (felszámoló, 
végelszámoló részére kiadandó hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos feladatok) 

Egy folyamatábrában 

1.9.1.14 Vállalkozói folyószámlák elektronikus feldolgozása (járulék folyószámla rendszer (JAFO) 

1.9.1.15 
Nyugdíjbiztosítási hatósági ellen rzés lefolytatása (megszűn  foglalkoztatók 
záróellen rzése, átfogó, cél és témaellen rzés) 

1.9.1.16 

Nyugdíjbiztosítási hatósági ellen rzés lefolytatása (közérdekű bejelentés, panasz 
kivizsgálása,környezettanulmány készítése, bérellen rzés, adategyeztetés, 
korkedvezmény helyszíni vizsgálata, hozzátartozói igény, együttélés vizsgálata, 
tanúmeghallgatás, elmaradt adatszolgáltatás beszerzése, béradat beszerzése irat rz t l, 
jogszabályban meghatározott egyéb feladatok) 

1.9.1.17 Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra 

1.9.2.18 Ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás 

1.9.2. Egészségbiztosítási Osztály 

1.9.2.1. Méltányosságból igénybe vehet  pénzbeli ellátás 

1.9.2.2. Méltányosságból engedélyezhet  egyszeri segély 

1.9.2.3. Megtérítési kötelezettség 

1.9.2.4. 
Foglalkoztatók, valamint társadalombiztosítási kifizet helyek hatósági felügyeleti 
ellen rzésével kapcsolatos feladatok 

1.9.2.5. Gyógyszertár számára kamatmentes finanszírozási el leg nyújtása 

1.9.2.6. Társadalombiztosítási kifizet hely által folyósított ellátások elszámolása 

1.9.2.7. Mérséklés, elengedés 

1.9.2.8. Követelésállomány kezelése 

1.9.3. Rehabilitációs Szakért i Osztály 

1.9.3.1. Elbírálási ügyintéz k feladata komplex eljárásban 

1.9.3.2. Elbírálási ügyintéz k feladata hatósági bizonyítvány esetén 

1.9.3.3. Komplex bizottság feladata 

1.9.3.4. Szakkérdések elbírálása 

1.10. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

1.10.1. Pártfogó Felügyel i és Igazságügyi Osztály 

1.10.1.1. Pártfogó felügyel i vélemény készítése 

1.10.1.2. 
Közérdekű munkával és a jóvátételi munkával kapcsolatos pártfogó felügyel i vélemény 
elkészítése 

1.10.1.3. 
Gyermekkorúval, illetve fiatalkorúval kapcsolatos környezettanulmány és pártfogó 
felügyel i vélemény elkészítése 

1.10.1.4. Egyéni pártfogási terv elkészítése 

1.10.1.5. Közvetít i eljárás lefolytatása 

1.10.1.6. Közérdekű munka végrehajtása 

1.10.1.7. Pártfogó felügyelet végrehajtásának szünetelése 

1.10.1.8. Gyermekvédelmi hatósági intézkedés kezdeményezése 

1.10.1.9. Jogi segítségnyújtás másodfokú eljárás 

1.10.1.10. Méltányosság 

1.10.2. Szociális és Gyámügyi Osztály 

1.10.2.1. Gyermekvédelmi és gyámügyi hatáskörében eljáró jegyz  és járási hivatalok ellen rzése 

1.10.2.2. 
Másodfokú hatósági jogkör ellátása a jegyz  és gyámhivatalok ügyeiben, illetve az 
ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében 

1.10.2.3 A gyermekvédelmi jelz rendszer hiányosságai esetén javaslat fegyelmire, büntet eljárás 



indítása 

1.10.2.4 
Szakmai koordinációs értekezlet tartása a gyámhatóságok, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók számára 

1.10.2.5. Közreműködés az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében 

1.10.2.6. A hivatásos gondnokok képzésével kapcsolatos feladatok 

1.10.2.7. A hivatásos gondnokok továbbképzésével összefügg  feladatok 

1.10.2.8. Másodfokú hatósági jogkör ellátása 

1.10.2.9. A bűnelkövetés megel zését szolgáló programokról tájékoztatás, azok összehangolása 

1.10.2.10. 
A bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megel zését érint  pályázatokról tájékoztatás, 
segítségnyújtás a benyújtáshoz 

1.10.2.11. Részvétel a kábítószerügyi egyeztet  fórum, illetve a bűnmegel zési tanács munkájában 

1.10.2.12. A bűnelkövetés kapcsán kapcsolattartás a civilekkel, rend rséggel 

1.10.2.13. 
A bűnmegel zési tevékenység értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
intézményekben 

1.10.2.14. 
A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén segítség nyújtása a 
szükséges feljelentés megtételéhez 

1.10.2.15. 
A büntet jogi felel sségre nem vonható elkövet k ügyében gyermekvédelmi 
intézkedések kezdeményezése, ellen rzése 

1.10.2.16. A bűnelkövetés helyzetének elemzése, a bűnmegel zési tevékenység értékelése 

1.10.2.17. 
A helyi önkormányzatnak az önkormányzati ellátórendszer átalakítására vonatkozó 
javaslatainak véleményezése 

1.10.2.18. Szociális étkeztetés hatósági nyilvántartása 

1.10.2.19. 
Munkahelyi bölcs de, családi bölcs de, napközbeni gyermekfelügyelet hatósági 
nyilvántartása 

1.10.2.20 
Munkahelyi bölcs de, családi bölcs de, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív 
napközben ellátás hatósági nyilvántartása 

1.10.2.21. Biztos Kezdet Gyerekház hatósági nyilvántartása 

1.10.2.22. Fejleszt  foglalkoztatás hatósági nyilvántartása 

1.10.2.23. Támogatott lakhatás hatósági nyilvántartása 

1.10.2.24 
Nappali, bentlakásos szociális intézmények, bölcs dék, átmeneti, gyermek, utógondozói 
otthonok nyilvántartása 

1.10.2.25. Bentlakásos szociális intézmény hatósági nyilvántartása 

1.10.2.26. Költségvetési támogatással működ  szolgáltatások hatósági nyilvántartása 

1.10.2.27. Állami fenntartású szolgáltatások hatósági nyilvántartása 

1.10.2.28. 
Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott 
szolgáltatások hatósági nyilvántartása 

1.10.2.29. 
Állami, nem állami, valamint egyes egyházi fenntartású szolgáltatások hatósági 
nyilvántartása 

1.10.2.30. Munkahelyi bölcs de nyilvántartása 

1.10.2.31. Egyházi fenntartású intézmények hatósági nyilvántartása 

1.10.2.32. Szolgáltatások hatósági nyilvántartása 

1.10.2.33. Egyházi fenntartású szolgáltatások hatósági ellen rzése 

1.10.2.34. Munkahelyi bölcs de, napközbeni ellátás hatósági ellen rzése 

1.10.2.35. Egyházi fenntartású szolgáltatások hatósági ellen rzése 

1.10.2.36. Szociális ellátás, átmeneti és gyermekotthonok hatósági ellen rzése 

1.10.2.37. Étkeztetést biztosító szolgáltatások hatósági ellen rzése 

1.10.2.38. 
Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott 
szolgáltatások hatósági ellen rzése 

1.10.2.39. Fejleszt  foglalkoztatás hatósági ellen rzése 

1.10.2.40. Jelzálogjog bejegyzésének kezdeményezése fenntartó kérelmére 

1.11. Foglalkoztatási Főosztály 

1.11.1. Közfoglalkoztatási Osztály 

1.11.1.1. Munkahelyteremt  beruházás támogatása 



1.11.1.2. Aktív támogatási eszközök működtetése 

1.11.1.3. Álláskeres k vállalkozóvá válását el segít  támogatás (t kejuttatás) 
1.11.1.4. Központi és megyei munkaer piaci programok működtetése 

1.11.1.5. Bérgarancia támogatás 

1.11.1.6. Csoportos létszámcsökkentés bejelentésének kezelése 

1.11.1.7. Országos közfoglalkoztatás programok támogatása 

1.11.1.8. Kistérségi Startmunka mintaprogramok támogatása 

1.11.1.9. Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás támogatása 

1.11.1.10. Munkaer piaci ellen rzés 

1.11.1.11. Információgyűjtés, elemzés, adatszolgáltatás 

1.11.2. Munkaer piaci Osztály 

1.11.2.1. 
Munkaer piaci képzések támogatása (ajánlott, elfogadott, munkahelymegtartó és 
munkaer igény alapján indított képzések) 

1.11.2.2. Munkaer piaci szolgáltatás-nyújtás támogatása 

1.11.2.3. Rendezvények szervezése, szakmai kiadványok készítése 

1.11.2.4. A GINOP 5.1.1. és a GINOP 5.2.1 programok működtetése, szakmai feladatai 
1.11.2.5. A GINOP 6.1.1. program működtetése, szakmai feladatai 
1.11.2.6. A TOP 5.1.1., 6.8.2 és  5.1.2. programok működtetése, szakmai feladatai 
1.11.3. Alapkezel  Osztály 

1.11.3.1. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) pénzeszközeinek működtetése 

1.11.3.2. Az álláskeres k ellátási rendszerének működtetése 

1.11.3.3. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap pénzeszközeinek visszakövetelése 

1.11.3.4. Rendbírsággal kapcsolatos feladatok 

1.11.3.5. 
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 
engedélyezésével kapcsolatos feladatok 

1.11.3.6. Szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatos feladatok 

1.11.3.7. Magán-munkakövetít k és Munkaer -kölcsönz k nyilvántartásba vétele 

1.11.3.8. Fellebbezés elbírálása másodfokon 

1.11.3.9. Kapcsolódás a funkcionális szervezeti egységek feladatellátásához 

1.12. Hatósági Főosztály 

1.12.1. Építésügyi Osztály 

1.12.1.1. Vis maior eljárás 

1.12.1.2. Közreműködés az éves ellen rzési terv készítésében, annak lefolytatásában 

1.12.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ségű ügyek adatszolgáltatása 

1.12.1.4. Kisajátítási tervek záradékolása 

1.12.1.5 
Építésügyi és építésfelügyeleti engedélyezési ügyekben fellebbezés elbírálása – 
másodfokú eljárás 

1.12.1.6. Nemzeti Energetikus Hálózat Irodájának működtetése 

1.12.2. Oktatási és Hatósági Osztály 

1.12.2.1. A Kormányhivatal Munkatervében és Ellen rzési Tervében foglalt feladatok ellátása 

1.12.2.2. Hatósági statisztikai adatszolgáltatás 

1.12.2.3. SZEVIÉP károsultak kárrendezési eljárása 

1.12.2.4. A panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása 

1.12.2.5. Egyéb koordinációs tevékenységek ellátása 

1.12.2.6. 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyek kapcsán koordinációs tevékenység 
ellátása 

1.12.2.7 A szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek szétosztásban való közreműködés 

1.12.2.8. A kormányhivatali középszintű érettségi vizsgák megszervezése és lebonyolítása 

1.12.2.9. A megyei emelt szintű érettségi vizsgák megszervezése és lebonyolítása 



1.12.2.10. 
Szakképzési megállapodás megkötésének el készítése a nem állami költségvetési szerv 
által fenntartott szakképz  iskola fenntartójával – els fokú hatáskör 

1.12.2.11. Köznevelési hatósági eljárásokban fellebbezések elbírálása másodfokú hatáskör 
1.12.2.12. A független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálása – másodfokú hatáskör 

1.12.2.13. 
Az érettségi vizsga vizsgabizottsága döntése elleni jogorvoslat elbírálása – másodfokú 
hatáskör 

1.12.2.14. Hazai anyakönyvezés 

1.12.2.15. Az ismeretlen holttest anyakönyvezése 

1.12.2.16. Külföldi állampolgár Magyarországi anyakönyvezése 

1.12.2.17. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése – els fokú hatáskör 
1.12.2.18. Külföldiek ingatlanszerzésének (jogi személy) engedélyezése – els fokú hatáskör 
1.12.2.19. Kisajátítási eljárás lefolytatása 

1.12.2.20. Bányaszolgalmi jog alapítása iránti eljárás 

1.12.2.21. Egyszeri kártalanítás iránti eljárás lefolytatása 

1.12.2.22. Korlátozási kártalanítás megállapítása iránti eljárás 

1.12.2.23. Kiszolgáló és lakóút céljára történ  lejegyzése iránti eljárás lefolytatása 

1.12.2.24 
Czeglédy ügy károsultjainak kárenyhítésével kapcsolatos eljárás (Az eljárás menete 
megegyezik a többi els fokú eljáráséval, az ügy kiemeltségére tekintettel került 
feltüntetésre) Ezzel kapcsolatos kérelmet 2018. június 30-ig lehet benyújtani. 

1.12.2.25. A magyar igazolvánnyal és a magyar hozzátartozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárás 

1.12.2.26. A hatósági közvetít kr l történ  nyilvántartás vezetése 

1.12.2.27. 
A statisztikai adatszolgáltatás elmulasztásának, illetve hamis adatszolgáltatás miatt induló 
eljárás – els fokú hatáskör 

1.12.2.28 Vezetési jogosultság ügyekben fellebbezés elbírálása – másodfokú eljárás 

1.12.2.29. 
Gépjármű forgalomból kivonás ügyekben fellebbezés elbírálása – másodfokú eljárás 
lefoglalás, műszaki alkalmatlanság díj fizetés 

1.12.2.30. 
Gépjármű vizsgáló állomás ellen rzés ügyekben fellebbezés elbírálása – másodfokú 
eljárás 

1.12.2.31. Gépjárművek közúti ellen rzés ügyekben fellebbezés elbírálása – másodfokú eljárás 

1.12.2.32. Parkolási igazolvány ügyekben fellebbezés elbírálása – másodfokú eljárás 

1.12.2.33. 
Hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti fellebbezési eljárás – másodfokú 
eljárás 

1.12.2.34. 
Az ingatlan víziközmű rendszerbe történ  bekötésére való kötelezés tárgyában hozott 
határozat ellen el terjesztett fellebbezés elbírálása 

1.12.2.35. 
Közterületen lév  fás szárú növény kivágásának engedélyezése/kivágására kötelezés 
tárgyában hozott határozat ellen el terjesztett fellebbezés elbírálása 

1.12.2.36. 
Önkormányzati adóhatósági ügyekben el terjesztett fellebbezés elbírálása – másodfokú 
eljárás 

1.12.2.37. Önkormányzati adóhatósági ügyekben felügyeleti intézkedés –kérelemre 

1.12.2.38. 
Önkormányzati adóhatósági ügyekben végrehajtási kifogás elbírálása – másodfokú 
eljárás 

1.12.2.39. Működési engedélyezési ügyekben jogorvoslati eljárás 

1.12.2.40. Vállalkozói, szolgáltatói tevékenység ügyében fellebbezés elbírálása 

1.12.2.41. Vásár/piac engedélye iránti kérelem ügyében jogorvoslat eljárás 

1.12.2.42. Zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás 

1.12.2.43. 
Lakcímnyilvántartással kapcsolatos adategyeztetési feladat ellátása 
 

1.12.2.44. 
Birtokvédelmi eljárás során hozott határozatban foglaltak kikényszerítése érdekében 
végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslati kérelem elbírálása (fellebbezés, 
végrehajtási kifogás) – másodfokú hatáskör 

1.12.2.45. 
A jegyz  hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás statisztikájáról adatszolgáltatás 
 

1.12.2.46. Fellebbezés elbírálása 

1.12.2.48. 
Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépület tulajdonosainak kárenyhítésével 
kapcsolatos jogorvoslati eljárás 



1.12.2.49. 
Közpénzekkel való felel s gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó reklám 
közzétételi jogszabályok végrehajtása 

1.12.2.50. Más eljáró szerv kijelölése 

1.12.2.51. Fellebbezés áttétele 

1.12.2.52. Eljárási kötelezettség elmulasztása 

1.12.2.53. Függ  hatályú döntés megküldése a felügyeleti szervnek 

1.12.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály 

1.12.3.1. 
Területszervezési kezdeményezés el készítéséhez az érintett kérésére szakmai 
tanácsadással segítség nyújtása. 

1.12.3.2. 
Egyeztetés koordinálása a települési önkormányzat és a települési nemzetiségi 
önkormányzat között soron kívüli eljárásban 

1.12.3.3. 

Egyeztetés lefolytatása a nemzetiségi önkormányzatok testületei közötti feladat és 
hatáskör átruházásra vonatkozó megállapodás végrehajtásával kapcsolatban felmerült 
vita esetén a felek erre irányuló kezdeményezésére 

1.12.3.4. 
Önkormányzati törzsadattár aktualizálása, törvényességi felügyeleti nyilvántartó 
rendszerben adatrögzítés és adatszolgáltatás 

1.12.3.5. Szakmai segítség nyújtása 

1.12.3.6. Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községek kijelölésér l szóló döntés el készítése 

1.12.3.7. 
Közreműködés a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben bíróságok és más 
hatóságok el tti eljárásokban 

1.12.3.8. Törvényességi felhívás kibocsátása határozathozatali kötelezettség elmulasztása miatt 
1.12.3.9. Törvényességi felhívás kibocsátása feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása miatt 

1.12.3.10. Törvényességi felhívás kibocsátása jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatt 
1.12.3.11. Törvényességi felhívás kibocsátása jogszabálysért  határozat miatt 

1.12.3.12. 
Törvényességi felhívás kibocsátása önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése 
miatt 

1.12.3.13. 
Törvényességi felhívás kibocsátása önkormányzati rendelet magasabb jogszabályba 
ütközése miatt 

1.12.3.14. Törvényességi felhívás lezárása 

1.12.3.15. Kezdeményezheti a képvisel -testület összehívását 
1.12.3.16. Kezdeményezheti a társulási tanács összehívását 
1.12.3.17. Mötv.-ben meghatározott esetben összehívja a képvisel -testület ülését 
1.12.3.18. Mötv.-ben meghatározott esetben összehívja társulási tanács ülését 

1.12.3.19. 
Alaptörvénnyel ellenes önkormányzati rendelet Alkotmánybíróság általi felülvizsgálatának 
kezdeményezése 

1.12.3.20. Önkormányzati rendelet felülvizsgálata Kúriánál 

1.12.3.21. 
Önkormányzati határozat felülvizsgálatának kezdeményezése közigazgatási és 
munkaügyi bíróságnál 

1.12.3.22. 
Helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettség elmulasztás megállapításának 
kezdeményezése a Kúriánál 

1.12.3.23. Helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség pótlása 

1.12.3.24. 
Határozathozatali kötelezettségét nem teljesít  helyi önkormányzattal szemben bírósági 
eljárás megindítása, a határozathozatal pótlásának elrendelése iránti kezdeményezés 

1.12.3.25. 
Feladat ellátási kötelezettségét nem teljesít  helyi önkormányzattal szemben bírósági 
eljárás megindítása, a határozathozatal pótlásának elrendelése iránti kezdeményezés 

1.12.3.26. Alaptörvénnyel ellentétesen működ  képvisel -testület feloszlatásának kezdeményezése 

1.12.3.27. Központi költségvetés terhére nyújtott támogatás felülvizsgálatának kezdeményezése 

1.12.3.28. 
Pert indítása a sorozatos törvénysértést elkövet  polgármester tisztségének 
megszüntetése iránt 

1.12.3.29. 
Per indítása a sorozatos törvénysértést elkövet  nemzetiségi önkormányzat elnöke 
tisztségének megszüntetése iránt 

1.12.3.30. Fegyelmi eljárás kezdeményezése a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a 



polgármesternél a jegyz  ellen 

1.12.3.31. 
A helyi önkormányzat gazdálkodását érint  vizsgálat lefolytatásának kezdeményezése az 
Állami Számvev széknél 

1.12.3.32. Törvényességi felügyeleti bírság kiszabása 

1.12.3.33. Információkérés 

1.12.3.34. Javaslattétel 

1.12.3.35-
36. 

A helyi önkormányzatok és helyi nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeleti 
tapasztalatainak feldolgozása, törvényességi felügyelettel, a helyi önkormányzatok és 
helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos adatok gyűjtése, 
ellen rzése, feldolgozása 

1.12.3.37. Térségi fejlesztési tanáccsal kapcsolatos feladatok ellátása 

1.12.3.38. 
A területfejlesztési intézmények törvényességi felügyeleti tapasztalatainak feldolgozása, 
elemzése 

1.12.3.39. 
Területszervezési eljárás törvényességének és, a kezdeményezés törvényi feltételek 

teljesítésének ellen rzése, felterjesztésének el készítése 

1.12.3.40. 
Szükségesség esetén vizsgálat lefolytatásának kezdeményezése közbeszerzési 
ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél 

1.12.3.41. Polgármesteri és nemzetiségi elnöki munkakör átadásban történ  közreműködés 

1.12.3.42. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó feladatait 
elmulasztó önkormányzattal szemben költségvetési támogatás visszatartása, zárolása 

1.12.3.43. 
Egyes szervezeti egységeknek segítség nyújtása a Kormányhivatal működését érint  jogi 
ügyekben 

1.12.3.44. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával kapcsolatos feladatok ellátása 

1.12.3.45. 
El zetes adatszolgáltatás önkormányzat részér l tárgyévben várható adósságot 
keletkeztet  ügyletekr l 

1.12.3.46. Hozzájárulás az önkormányzat adósságot keletkeztet  ügyletre vonatkozó kérelméhez 

1.12.3.47. 
Az önkormányzat adósságot keletkeztet  ügyletére vonatkozó kérelem elektronikus úton 
való továbbítása 

1.12.3.48. 

A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem min sül , 100%-os 

önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot keletkeztet  ügyletének 
engedélyezése 

1.12.3.49. 
Közreműködik javaslattev ként a Kormánynak az Alaptörvény-ellenesen működ  
nemzetiségi önkormányzati testület feloszlatása vonatkozásában 

1.12.3.50. 

Döntés-el készítés a Kormánynak az államigazgatási szerv és a nemzetiségi 
önkormányzat között keletkezett – jogilag szabályozott más eljárás keretébe nem tartozó 
– vitában 

1.12.3.51. 
Alaptörvénnyel ellentétesen működ  nemzetiségi önkormányzati testület feloszlatására 
vonatkozó kezdeményezés a nemzetiségpolitikáért felel s miniszternél 

1.12.3.52. 
Közreműködik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvényben meghatározott el zetes kormány-hozzájárulás el készít  eljárásban 

1.12.3.53. 
Szakmai irányító miniszter ellen rzési feladatai teljesítésében részvétel, ágazati 
törvények, kormány-és miniszteri rendeletek hatályosulásának értékelés és elemzése 

1.12.3.54. 

Adatok és információk kérése a szakmai irányításért felel s miniszter ágazati feladatai 
körében a helyi önkormányzatoktól és a helyi nemzetiségi önkormányzatoktól, az 
információk összegzése, továbbítása 

1.12.3.55-
57. 

Helyi földbizottság bels  szabályzatainak ellen rzése, helyi földbizottság határozatai, 
működése megfelel a jogszabályban és bels  szabályzatban foglaltaknak, helyi 

földbizottság törvényes működésének helyreállítása működésképtelenség vagy 
működésképtelenné válással való fenyegetés esetén 

1.12.3.58. Településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos feladat ellátása 

1.12.3.59. Egyedi beadványokkal kapcsolatos feladatok ellátása 

1.12.3.60. Közérdekű adatigénylés teljesítése 



1.12.3.61. 

A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eszközeinek és intézkedéseinek továbbítása 
az önkormányzatok részére a Nemzeti Jogszabálytár Helyi Önkormányzatok 
Törvényességi Felügyeletének Írásbeli Kapcsolattartására szolgáló felületére 

1.12.3.62. Önkormányzati rendeletek feltöltésének ellen rzése 

1.12.3.63. Önkormányzat jegyz könyveinek megküldése 

1.12.3.64. 
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében történ , valamint egyéb, 
jogszabály alapján gyűjtött adatok aktualizálása 

1.12.4. Bányászati Osztály 

1.12.4.1 
Kutatás engedélyezési eljárás, bányatelek megállapítási eljárás, valamint a megjelölt 
jogszabályhelyen meghatározott bányafelügyeleti engedélyezési eljárások 

1.12.4.2 Kutatás engedélyezési eljárás 

1.12.4.3 Célkitermel hely engedélyezési eljárás 

1.12.4.4 Célkitermel hely engedélyezési eljárás 

1.12.4.5 
Olyan bányafelügyeleti eljárások, amelyekben a környezetvédelmi hatóság azért nem jár 
el szakhatóságként, mert az eljárás tárgyául szolgáló tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély szükséges 

1.12.4.6 Vezetékjog engedélyezési eljárás 

1.12.4.7 

Építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e 
létesítmények elvi építésének, építésének, ideiglenes használatbavételének, 
használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának els fokú engedélyezési eljárás 

1.12.4.8 Munkaügyi eljárás 

1.12.4.9 Bányatelek megállapítási eljárás 

1.12.4.10 
Építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörbe tartozó építményekre, valamint e 
létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása 

1.12.4.11 
Építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörbe tartozó építményekre, valamint e 
létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása 

1.12.4.12 
Építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörbe tartozó építményekre, valamint e 
létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása 

1.12.4.13 
Építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörbe tartozó építményekre, valamint e 
létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása 

1.12.4.14 
Építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörbe tartozó építményekre, valamint e 
létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása 

1.12.4.15 
Építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörbe tartozó építményekre, valamint e 
létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása 

1.12.4.16 
Építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörbe tartozó építményekre, valamint e 
létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása 

1.12.4.17 
A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos els fokú engedélyezési 
eljárásai 

1.12.4.18 
A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos els fokú engedélyezési 
eljárásai 

1.12.4.19 
A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos els fokú engedélyezési 
eljárásai 

1.12.4.20 
A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos els fokú engedélyezési 
eljárásai 

1.12.4.21 
A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos els fokú engedélyezési 
eljárásai 

1.12.4.22 
A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos els fokú engedélyezési 
eljárásai 

1.12.4.23 
A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos els fokú engedélyezési 
eljárásai 

1.12.4.24 A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos els fokú engedélyezési 



eljárásai 

1.12.4.25 
Polgári felhasználású robbanóanyagok gyártására, tárolására, felhasználására, 
megsemmisítésére vonatkozó engedélyezési eljárás 

1.12.4.26 
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének 
(felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárás 

1.12.4.27 A bányászati hulladékkezel  létesítmények bezárási eljárása 

1.13. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

1.13.1. Pénzügyi Osztály 

1.13.1.1. 
Pénzügyi hozzájárulás igénylése az egyes állatbetegségek felszámolásának 
finanszírozásához 

1.13.1.2. Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése szerz dések, megrendelések alapján 

1.13.1.3. 
Szállítói számlák teljesítésigazolásának ellen rzése.,érvényesítése,nyilvántartásba 
vétele, kontírozása 

1.13.1.4. Számlareklamációkkal,egyenlegközl kkel kapcsolatosfeladatok 

1.13.1.5. Fizetési kötelezettségek utalása az Elektra rendszeren keresztül 
1.13.1.6. Bérfeladási tételek könyvelése 

1.13.1.7 Tartozásállomány alakulásáról szóló adatszolgáltatás elkészítése 

1.13.1.8. Cégautó adó bevallásának folyamata 

1.13.1.9. Áfa bevallás elkészítése és megküldése a NAV felé 

1.13.1.10. Idegenforgalmi adó bevallásának folyamata 

1.13.1.11. 
A Magyar Államkincstár (MÁK) által nyilvántartott és az intézményi könyvelt teljesítési 
adatok egyeztetése 

1.13.1.12. 
Kötelezettségvállalásra, teljesítési igazolásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra 
jogosultak folyamatos figyelemmel kísérése 

1.13.1.13 Rehabilitációs hozzájárulás bevallásának folyamata 

1.13.1.14. Saját hatáskörű el irányzat módosítások végrehajtása beérkezett pénzeszközök esetén 

1.13.1.15 
El z  évi kötelezettségvállalással nem terhelt pénz maradvány  jóváhagyásának 
folyamata 

1.13.2. Számviteli Osztály 

1.13.2.1. Elemi költségvetés készítése 

1.13.2.2. Éves költségvetési beszámoló készítése 

1.13.2.3. A költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével összefügg  operatív feladatok 

1.13.2.4. Más szervet megillet  bevételek beszedésével kapcsolatos feladatok 

1.13.2.5. A kormányhivatal helyiségeinek bérbeadásához kapcsolódó feladatok 

1.13.2.6. Dolgozói mobiltelefon-keret túllépés elszámolása 

1.13.2.7. Reprezentáció elszámolása 

1.13.2.8. Házipénztári készpénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátása 

1.13.2.9. Id közi mérlegjelentés készítése 

1.13.2.10. El irányzatok nyilvántartása 

1.13.2.11. A kiadások forgalmával kapcsolatos operatív feladatok 

1.13.2.12. Id közi költségvetési jelentés készítése 

1.13.2.13. Várható kiadás-bevétel el rejelzés készítése 

1.13.2.14. Az uniós el irányzat-felhasználási keretszámlák forgalmának könyvelése 

1.13.2.15 A követelések kezelésével kapcsolatos feladatok 

1.13.3. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály 

1.13.3.1. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

1.13.3.2. Megrendelések beszerzések lebonyolítása 

1.13.3.3 Tárgyi eszközök nyilvántartása, mozgatása 

1.13.3.4. 
1.Tárgyi eszközök selejtezése 
2.Tárgyi eszközök leltározása 

1.13.3.5. 1.Gépjárművek üzemeltetése: nyilvántartás, karbantartás, biztosítás 



2.Gépjárművek üzemeltetése: gépjárművek igénylése 
3.Gépjárművek üzemeltetése: költségelszámolás 

1.13.3.6. Vezetékes- és mobiltelefonok használata 

1.13.3.7. Üdül k igénybevételének biztosítása 

1.13.3.8. Állami vagyonnal összefügg  vagyonkezelési feladatok 

1.13.4. Informatikai Osztály 

1.13.4.1. Informatikai eszközselejtezés 

1.13.4.2. Informatikai eszköz hibaelhárítás 

1.13.4.3. Informatikai eszköz kivonása aktív állományból 
1.13.4.4. Informatikai eszközök aktív állományba helyezése 

1.13.4.5. Informatikai eszközmozgatás 

1.13.4.6. Nyomatel állító eszközök hibaelhárítása 

1.13.4.7. Nyomatel állító eszközök kellékanyag ellátása 

1.13.4.8. Informatikai eszközbeszerzés 

1.13.5. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály 

1.13.5.1. A szociális ellátások folyósításának folyamata 

1.13.5.2. Illetmény, munkabér kifizetésének folyamata 

1.13.5.3. A nemrendszeres jövedelmek számfejtése és kifizetése 

1.13.5.4. Természetbeni családi pótlék, iskoláztatási támogatás kifizetésének folyamata 

1.13.5.5. Cégautó adóbevallásának folyamata 

1.13.5.6. Rehabilitációs hozzájárulás bevallásának folyamata 

1.13.5.7. Prémiumévek programban résztvev k 

1.13.5.8. Szolgálati id  elismerési díj kifizetésének folyamata 

1.13.5.9. Céljuttatások adatszolgáltatásának folyamata 

1.14. Jogi és Koordinációs Főosztály 

1.14.1. Jogi és Perképviseleti Osztály 

1.14.1.1. 
A Kormányhivatal els fokú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított 
közigazgatási perekben jogi képviselet ellátása 

1.14.1.2. 
A Járási Hivatal els fokú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított 
közigazgatási perekben jogi képviselet ellátása 

1.14.1.3. 
A Kormányhivatal másodfokú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított 
közigazgatási perekben jogi képviselet ellátása 

1.14.1.4. 
A Kormányhivatal els fokú közigazgatási végzésével szemben indított közigazgatási 
egyszerűsített perben jogi képviselet ellátása 

1.14.1.5. 
A Kormányhivatal másodfokú közigazgatási végzésével szemben indított közigazgatási 
egyszerűsített perben jogi képviselet ellátása 

1.14.1.6. 
A Kormányhivatal érdekeinek érvényesítése a vele szemben indított közigazgatási 
jogkörben okozott kár megtérítése iránti polgári perekben 

1.14.1.7. 

A Kormányhivatal érintettségében indult nagy pertárgyértékű személyiségi jog 
megsértésével és sérelemdíjjal összefügg  polgári perek vonatkozásában jogi képviselet 
ellátása 

1.14.1.8. 
A Kormányhivatal érintettségében indult szerz désekkel összefügg  nagy horderejű 
polgári perek vonatkozásában jogi képviselet ellátása 

1.14.1.9. 
A Kormányhivatal érintettségében közérdekű adatok megismerésével kapcsolatban indult 
polgári perek vonatkozásában jogi képviselet ellátása 

1.14.1.10. 
A Kormányhivatal munkáltatói döntéseinek megvédése, álláspontjának képviselete a vele 
szemben indított munkaügyi perekben 

1.14.1.11. 
A Kormányhivatal, mint felperes által indított munkaügyi perben történ  részvétele, jogi 
képviselet ellátása 

1.14.1.12. 
A Kormányhivatal által hozott munkáltatói intézkedés ellen benyújtott közszolgálati 
panasszal kapcsolatos feladatok ellátása 



1.14.1.13. 
A Kormányhivatal, mint felperes jogi képviselete fizetési meghagyás perré alakulása 
esetén 

1.14.1.14. 
A Kormányhivatal, mint alperes jogi képviselete fizetési meghagyás perré alakulása 
esetén 

1.14.1.15. 
A jogi és perképviseleti tevékenységgel összefügg  panaszok, közérdekű bejelentések 
kivizsgálása, megválaszolása 

1.14.1.16. Hatásköri összeütközéssel összefügg  tevékenység ellátása 

1.14.1.17. 
A Magyar Állam képviseletében eljáró kormányhivatal jogi képviseletének ellátása a 
lakáscélú állami támogatásokkal összefüggésben indult polgári perekben 

1.14.1.18. 
A Magyar Állam képviseletében eljáró kormányhivatal jogi képviseletének ellátása a 
lakáscélú állami támogatásokkal összefüggésben indult büntet eljárásokban 

1.14.1.19. 
Fizetési meghagyás perré alakulása esetén kereseti kérelem elkészítése a 
követeléskezel  által adott iratok és információk alapján 

1.14.1.20. 
Közreműködés azon panaszok kivizsgálásában, megválaszolásában, amelyekb l a JPO-

nak a kormányhivatal más szervezeti egységeivel közös érintettsége állapítható meg 

1.14.1.21. 
Az elkövet  cselekményének min sítése, azzal kapcsolatban szabálysértési eljárás 
szükségességének vizsgálata, szükség esetén feljelentés megtétele 

1.14.1.22. 
Az elkövet  cselekményének min sítése, azzal kapcsolatban  büntet eljárás 
szükségességének vizsgálata, szükség esetén feljelentés megtétele 

1.14.1.23. Szerz dés-tervezetek kötelmi jogi szempontból történ  véleményezése 

1.14.1.24. Szerz dések ellenjegyzése 

1.14.1.25. Szerz dés-tervezetek elkészítése 

1.14.1.26. Ellen rzési nyomvonalak felülvizsgálata 

1.14.1.27. Az integrált kockázatkezelés folyamatában kockázatfelmérés elvégzése 

1.14.1.28. 
A Jogi és Perképviseleti Osztály által elkészített kormánymegbízotti utasítások 
felülvizsgálata 

1.14.1.29. 
Jogszabály-tervezet véleményezése, amennyiben a Jogi és Perképviseleti Osztály az 
összefogó szerv 

1.14.1.30. 
Jogszabály-tervezet véleményezése, amennyiben nem a Jogi és Perképviseleti Osztály 
az összefogó szerv 

1.14.1.31. Jogszabály-módosítás kezdeményezése 

1.14.1.32. 
A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló bels  szervezeti egységekt l érkez  
peres statisztikák elemzése 

1.14.1.33. A járási hivataloktól érkez  peres statisztikák feldolgozása 

1.14.1.34. 
A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartással összefügg  
jogtanácsosi feladatok ellátása 

1.14.1.35. 
A mez gazdasági támogatásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartással összefügg  
jogtanácsosi feladatok ellátása 

1.14.1.36. 
Az ügyintézési határid  elmulasztásával összefügg  eljárás során a Közszolgálati 
Dönt bizottság el tt a kormányhivatal jogi képviselete 

1.14.1.37. 
A Kormányhivatal jogi képviselete a vele szemben indított, a Közszolgálati Dönt bizottság 
határozatának felülvizsgálata iránti marasztalási perben 

1.14.1.38. Közreműködés a Kormánymegbízotti utasítások felülvizsgálatában 

1.14.1.39. 
Járási hivatalok kialakítására vonatkozó átadás-átvételi megállapodásokban szerepl  
használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése 

1.14.1.40. A kormányhivatal vagyonkezel i jogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése 

1.14.1.41. 
A kormányhivatal ingatlan-nyilvántartásban szerepl  vagyonkezel i jogában történ  
változások átvezetése 

1.14.1.42. 
Jogi segítségnyújtás a kormányhivatali utasítások, szabályzatok, szerz dések és egyéb 
jognyilatkozatok el készítéséhez 

1.14.1.43. Jogi szakmai segítségnyújtás a kormányhivatal szervezeti egységei számára 

1.14.1.44. 
A Jogi és Perképviseleti Osztály érintettségében lév  perköltség-kintlév ségekkel 
összefügg  nyilvántartás felülvizsgálata 



1.14.1.45. 
A Jogi és Perképviseleti Osztály érintettségében lév  perköltség-kintlév ségekkel 
összefügg  végrehajtási eljárás megindítása 

1.14.1.46. 
A Kormányhivatal, mint felperes által indított, a Köztisztvisel i Dönt bizottság 
határozatának felülvizsgálata iránti marasztalási perben 

1.14.1.47. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működ  kiemelt jelent ségű gazdálkodó szervezetek 
figyelemmel kísérése 

1.14.1.48. 
A Jogi és Perképviseleti Osztály Hivatali Kapujának figyelemmel kísérése, az oda érkez  
dokumentumok letöltése 

1.14.1.49. Perújítási kérelem Kormányhivatal általi el terjesztés esetén  jogi képviselet ellátása 

1.14.1.50. 
Ellenérdekű fél által el terjesztett perújítási kérelem esetén a Kormányhivatal 
érdekképviseletében jogi képviselet ellátása 

1.14.1.51. 
A Kp. 130. § (1) bekezdés alapján indult marasztalási perekben a Kormányhivatal 
érdekeinek védelme, jogi képviselet ellátása 

1.14.2. Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 

1.14.2.1. 
Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és 
adminisztrációs feladatok ellátása 

1.14.2.2. Összevont ellen rzési terv készítése 

1.14.2.3. 
Az államháztartásról, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvényben el írt közzétételi kötelezettségek ellátása 

1.14.2.4. 
A közérdekű és a közérdekb l nyilvános adatok közzétételével, az egyedi adatigénylések 
teljesítése rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az 
információáramlás naprakészségének biztosításáról történ  gondoskodás 

1.14.2.5. 
A Kormányhivatal illetékességi területén az adatgyűjt i tevékenység, az ehhez 
kapcsolódó koordinációs,feladatok ellátása 

1.14.2.6. Kormányhivatali intézményi munkaterv elkészítésének koordinálása 

1.14.2.7. Kormányhivatali beszámoló elkészítésének koordinálása 

1.14.2.8. 
Részvétel a Kormányhivatal koordinációs feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan a több 
ágazatot érint  kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásában. 

1.14.2.9. 
Részvétel a Kormányhivatal ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszereinek 
összehangolását célzó kezdeményezések megvalósításában. 

1.14.2.10. 
A közigazgatás korszerűsítésének területi koordinálására vonatkozó javaslatok 
kidolgozása és figyelemmel kísérése. 

1.14.2.11. 

A kormánymegbízott számára - a rendvédelmi szervek és a NAV kivételével - a 
Kormánynak alárendelt szervek területi szervei létrehozására, átszervezésére, valamint 
jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó el terjesztés 
véleményezésre történ  el készítése. 

1.14.2.12. 
A Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály feladat és hatáskörébe tartozó 
funkcionális feladatai irányításának ellátása a F igazgató irányításával 

1.14.2.13. Elérhet ségi adatok folyamatos frissítése 

1.14.2.14. A Kormánymegbízotti utasítások el készítésének koordinálása, nyilvántartása 

1.14.2.15. Az együttműködési megállapodások tervezetének véleményezésének koordinálása 

1.14.2.16. Balesetek nyilvántartása 

1.14.2.17. Üzemi balesetek vizsgálata 

1.14.2.18. Egyéb balesetek vizsgálata 

1.14.2.19. A munka- és tűzvédelmi oktatás 

1.14.2.20. Munkavédelmi szemle 

1.14.2.21. Tűzvédelmi szemle 

1.14.2.22. Szakmai gyakorlatot teljesít k fogadási rendje 

1.14.2.23. 
Megyei koordinációs értekezletek szervezése, részvétel a szakmai napok 
el készítésében és lebonyolításában 

1.14.2.24. Egyéb rendezvények szervezése 

1.14.2.25. Képzés szervezés folyamata 

1.14.2.26. Ügykezel i alapvizsga és konzultáció lebonyolítása 

1.14.2.27. Közigazgatási alapvizsga és konzultáció lebonyolítása 

1.14.2.28. A közigazgatási szakvizsga és konzultáció lebonyolítása 



1.14.2.29. Éves továbbképzési terv 

1.14.2.30. Bels  továbbképzések szervezése 

1.14.2.31. Építésügyi vizsga szervezés folyamata 

1.14.2.32. Anyakönyvi szakvizsga szervezése 

1.14.2.33. 
A közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával 
kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében történ  
közreműködés. 

1.14.2.34. 

A közigazgatási min ségpolitikáért és személyzetpolitikáért felel s miniszternek a 
megyében foglalkoztatott tisztvisel k képzésével, továbbképzésével, valamint a 
szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában történ  
közreműködés, a képzés elemzése, a továbbképzés színvonalának és 
eredményességének, az érintett szerveknél a szükséges intézkedések kezdeményezése. 

1.14.2.35. 
A központi szakmai tervek figyelembevételével a Kormányhivatal járási hivatalainak 
feladatkörébe tartozó, állami tisztvisel ket érint  képzési, továbbképzési feladatok 
ellátásának összehangolásában történ  közreműködés. 

1.14.2.36. Iratkezelési ellen rzések önkormányzati hivataloknál 

1.14.2.37. 
Egyetértési jog gyakorlása önkormányzati hivatalok Egyedi Iratkezelési Szabályzata 
tekintetében 

1.14.2.38. Iratkezelési ellenprzések a Kormányhivatal szervezeti egységeinél 
1.14.2.39. Iratkezelési segédletek nyilvántartása 

1.14.2.40. A szabályszerű iratkezelés végrehajtásáról szóló Kormánymegbízotti jelentés készítése 

1.14.2.41. A Kormányhivatal székhelyére beérkezett küldemények érkeztetése 

1.14.2.42. A Kormányhivatal székhelyén lév  szervezeti egységek iratanyagainak iktatása 

1.14.2.43. A Kormányhivatal székhelyér l történ  expediálás elvégzése 

1.14.2.44. Központi irattárba iratanyag átvétele 

1.14.2.45. Központi irattári anyag selejtezése 

1.14.2.46. 
Közreműködés a székhelyen kívüli szervezeti egységek irattári anyagának 
selejtezésében 

1.14.2.47. Hivatali Kapu adatainak módosítása 

1.14.2.48. Hivatali Kapu létrehozása 

1.14.2.49. Nyilvántartás vezetése elektronikus aláírásra jogosultakról 
1.14.2.50. Az ügyviteli tevékenység összehangolásának kezdeményezése 

1.14.2.51. Hivatali bélyegz  megrendelése 

1.14.2.52. Hivatali bélyegz  nyilvántartása 

1.14.2.53. Hivatali bélyegz  selejtezése 

1.14.2.54. Határid  túllépés nyilvántartása 

1.14.2.55. Közérdekű bejelentés 

1.14.2.56. Ügyrend véleményezés 

1.14.2.57. Kormányablakkal kapcsolatos adatkérések összehangolása 

1.14.2.58. Kormányablakot érint  panaszokkal kapcsolatos adatszolgáltatás 

1.14.2.59. Adatvédelmi jelentésekkel kapcsolatos féléves adatszolgáltatás 

1.14.2.60. Kormányablak heti jelentések összesítése 

1.14.2.61. Oktatásokon, képzéseken történ  részvétel engedélyezése 

1.14.2.62. A normatívutasítás-tervezetek jogszabályoknak való megfelel ségének vizsgálata 

1.14.2.63. Külföldi kiküldetés koordinációjával kapcsolatos feladatok 

1.14.2.64. KÉR rendszeren keresztül érkez  iratok kezelése 

1.14.2.65. Járási megállapodások módosításának el készítése 

1.14.2.66. Kormánymegbízotti dicséret el kszítése helyi önkormányzati vezet k részére 

1.14.2.67. Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés 

1.14.2.68. Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés 

1.14.2.69. Működési kérdésekkel kapcsolatos negyedéves jelentés 



1.14.3. Humánpolitikai Osztály 

1.14.3.1 
Jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárás f osztályon (önálló jogállású osztályon) 
alkalmazásra kerül  foglalkoztatottak esetében 

1.14.3.2 
Jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárás a járási hivatalban alkalmazásra kerül  
foglalkoztatottak esetében 

1.14.3.3 
Közfoglalkoztatotti jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárás f osztályon 
alkalmazásra kerül  foglalkoztatottak esetében 

1.14.3.4 
Közfoglalkoztatotti jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárás járási hivatalban 
alkalmazásra kerül  foglalkoztatottak esetében 

1.14.3.5 
Jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárás az Európai Uniós programban 
alkalmazásra kerül  foglalkoztatottak esetében 

1.14.3.6 Pályáztatás 

1.14.3.7 A pályázati eljárás során megvalósuló interjúk megszervezése 

1.14.3.8 Bels  pályáztatás 

1.14.3.9 Kiválasztási és utánpótlási feladatok ellátása 

1.14.3.10 A jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok ellen rzése, rendszerezése 

1.14.3.11 Adatváltozásokkal kapcsolatos feladatok 

1.14.3.12 Id szakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat 
1.14.3.13 Átsorolással kapcsolatos munkáltatói intézkedés el készítése 

1.14.3.14 
Rendszeres személyi juttatások számfejtéséhez szükséges iratok elkészítése, adatok 
rögzítése, majd számfejtésre átadása a KIRA rendszerben 

1.14.3.15 Szolgálati id  elismerésre való jogosultság (ideértve az el irányzat meghatározást is) 
1.14.3.16 Kinevezés módosítás jogviszony hosszabbítás és munkakörváltozás esetén 

1.14.3.17 Kinevezés módosítás (bels  áthelyezés) 
1.14.3.18 Munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlás miatti kinevezés módosítás 

1.14.3.19 
Kinevezést l eltér  foglalkoztatási okiratok (átirányítás, kirendelés) elkészítésével 
kapcsolatos feladatok 

1.14.3.20 Munkaköri leírásokkal kapcsolatos feladatok 

1.14.3.21 Helyettesítési díj megállapításával kapcsolatos feladatok 

1.14.3.22 
Teljesítményértékeléssel, min sítés; a TÉR rendszer folyamatos aktualizálása a 
személyi, szervezeti változások átvezetésével; nyilvántartás vezetése 

1.14.3.23 A hivatásos állomány tagjaira vonatkozó speciális teljesítményértékelési feladatok 

1.14.3.24 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése 

1.14.3.25 Munkáltatói igazolások el készítése (hitelhez, családi pótlék igényléshez stb.) 
1.14.3.26 Joggyakorlati id  igazolása (bírói álláspályázatokhoz) 

1.14.3.27 Joggyakorlati id  igazolása (jogi szakvizsgára jelentkezéshez) 
1.14.3.28 Az éves szabadságok megállapítása 

1.14.3.29 Az igénybe vett szabadságok havi szinten történ  nyilvántartása és rögzítése 

1.14.3.30 A fizetés nélküli szabadság megállapításával kapcsolatos humánpolitikai feladatok 

1.14.3.31 Munkaid -kedvezmény kiadásával kapcsolatos feladatok 

1.14.3.32 Rendkívüli munkavégzés elrendelésével, teljesítésével összefügg  feladatok 

1.14.3.33 
A kedvezményes utazási utalványok igénylésével, érvényesítésével, kiadásával 
kapcsolatos feladatok 

1.14.3.34 Célfeladatokkal kapcsolatos feladatok 

1.14.3.35 
Fegyelmi eljárással kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása a járási hivatalok 
kivételével 

1.14.3.36 Az összeférhetetlenség fennállásával, vizsgálatával kapcsolatos feladatok 

1.14.3.37 További jogviszony létesítésével kapcsolatos feladatok 

1.14.3.38 Gyakorolható tevékenységek ellátásával kapcsolatos humánpolitikai feladatok 

1.14.3.39 A kitüntetési, elismerési javaslatok felterjesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 



1.14.3.40 Szociális támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 

1.14.3.41 Kegyeleti döntésekkel (közszolgálat halottjává nyilvánítással) kapcsolatos feladatok 

1.14.3.42 Kártérítési eljárással kapcsolatos humánpolitikai feladatok a járási hivatalok kivételével 
1.14.3.43 A foglalkoztatottak tájékoztatása az Áttv. 7. § (2) bekezdésében foglaltak fennállásakor 
1.14.3.44 Küls  integráció során felmerül  humánpolitikai feladatok 

1.14.3.45 Bels  integráció során felmerül  humánpolitikai feladatok 

1.14.3.46 A személyi anyagok jogszabályok, bels  szabályok szerinti kezelése 

1.14.3.47 

Adatszolgáltatás a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési 
kötelezettséggel, valamint a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési 
kötelezettséggel rendelkez  állami tisztvisel kr l 

1.14.3.48 
Adatszolgáltatás az alapvizsga kötelezettséggel és ügykezel i vizsga kötelezettséggel 
rendelkez kr l 

1.14.3.49 Negyedéves rehabilitációs hozzájárulás megfizetésével összefügg  adatszolgáltatás 

1.14.3.50 
Az egységes hatósági igazolvány igénylésével, kezelésével és visszavonásával 
kapcsolatos feladatok 

1.14.3.51 
Az egységes hatósági igazolványokról szóló nyilvántartás vezetése, kormányhivatali 
honlapon történ  közzététele 

1.14.3.52 Adatszolgáltatás – az egységes hatósági igazolványokról 

1.14.3.53 
Az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtések, adatszolgáltatások (negyedéves üres 
álláshely) 

1.14.3.54 Szervezeti és létszámtábla elkészítése, karbantartása 

1.14.3.55 Védett állományba tartozókról nyilvántartás, adatszolgáltatás 

1.14.3.56 KÖZSTAT adatszolgáltatás 

1.14.3.57 Adatszolgálatás - Magyar Kormánytisztvisel i Kar Információs Rendszerén keresztül 
1.14.3.58 Az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtések, adatszolgáltatások (OSAP) 

1.14.3.59 
A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram megvalósításával összefüggésben felmerül  
humánpolitikai feladatok 

1.14.3.60 Bértervezéssel kapcsolatos feladatok 

1.14.3.61 
Miniszter hatáskörébe tartozó vezet i kinevezésekkel (f igazgató, járási hivatalvezet ) 
kapcsolatos feladatok 

1.14.3.62 

A rendvédelmi szervek és a NAV kivételével a Kormánynak alárendelt szervek testületi 
szervei vezet inek kinevezésére és felmentésére irányuló javaslatok véleményezésre 
történ  el készítése kormánymegbízott számára 

1.14.3.63 Jegyz  további közszolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatos feladatok 

1.14.3.64 Jegyz  további közszolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok 

1.14.3.65 Áthelyezéssel kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása 

1.14.3.66 

Az állami szolgálati jogviszony megszűnésével (kivéve a jogellenes jogviszony 
megszűnéssel) kapcsolatos intézkedések el készítése, okmányok, okiratok kiadásának 
el készítése. 

1.14.3.67 A jogellenes jogviszony megszűnéssel kapcsolatos humánpolitikai feladatok 

1.14.3.68 
A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos intézkedések el készítése, okmányok, 
okiratok kiadásának el készítése 

1.14.3.69 
Közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésével kapcsolatos intézkedések el készítése, 
okmányok, okiratok kiadásának el készítése 

1.14.3.70 
A foglalkoztatott tisztvisel k tartalékállományba helyezésével kapcsolatos feladatok 
ellátása 

1.14.3.71 Nyugdíjasok továbbfoglalkoztatása a Kormány egyetértésével 

1.14.3.72 
A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatok megyésítése során felmerül  
létszámátcsoportosítással összefügg  humánpolitikai feladatok ellátása 

1.14.3.73 

Nyilvántartások vezetése (rendkívüli munka, átirányítás, fegyelmi eljárás, egységes 
hatósági igazolvány, kirendelés, eltér  munkarend, helyettesítési megbízás, ügyfélkapus 
elérhet ségek) 



1.14.3.74 
Önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesít  állami tisztvisel kkel kapcsolatos 
feladatok 

1.14.3.75 A humánpolitikai iratok elektronikus kezelésével kapcsolatos feladatok (digitalizálás) 

1.14.3.76 
A humánpolitikai iratok elektronikus kezelésével kapcsolatos folyamatok fejlesztése, 
foglalkoztatottak err l való tájékoztatása 

1.14.3.77 

A mindenkori hatályos a f városi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló MvM utasítás létszámadatokra vonatkozó (5. függelék) 
véleményezése 

1.14.3.78 
Jogszabály-véleményezések (pl.:teljesítményértékelés, képesítési el írások 
vonatkozásában) 

1.14.3.79 
A Jogi és Koordinációs F osztály Humánpolitika Osztály feladataival kapcsolatos 
utasítások felülvizsgálata, módosítása 

1.14.3.80 A Humánpolitikai Osztály Intézményi Munkatervének elkészítése 

1.14.3.81 Iktatással, irattározással kapcsolatos feladatok 

2. Miskolci Járási Hivatal 

2.1. Járási Hivatalvezetői Titkárság 

2.1.1. 
A járási hivatal működéséhez szükséges üzemeltetési feladatokban történ  
közreműködés 

2.1.2. A járási hivatal szervezeti egységei tevékenységének koordinálása 

2.1.3. Ellen rzési tevékenység folytatása 

2.1.4. 
Közreműködés a hivatali bélyegz k használatával, beszerzésével, nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatok ellátásában 

2.1.5. A Miskolci Járási Hivatalhoz beérkezett bizonylatok kezelése, továbbítása 

2.1.6. 
A szigorú számadású bizonylatok beszerzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
ellátása 

2.1.7. 
Közreműködés a Miskolci Járási Hivatal szervezeti egységeit érint  kormánymegbízotti 
utasítások felülvizsgálatában 

2.1.8. 
Közreműködés a Miskolci Járási Hivatal valamely szervezeti egységét érint  
kormánymegbízotti utasítás tervezetek el készítésében 

2.1.9. 
Szakmai anyagok és szakmai tartalom kormányhivatali honlapon történ  közzétételének 
el készítése, továbbítása, az aktualizálásban közreműködés 

2.1.10. 
A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos szakmai anyagok, háttéranyagok és közlemények 
kormányhivatali honlapon történ  közzétételének el készítése, továbbítása 

2.1.11. 

A feleslegesnek vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak ítélt eszközök 
hasznosításának, selejtezésének kezdeményezésében, történ  közreműködés 

 

2.1.12. 

Az ügyintézési határid  túllépésével összefügg  fegyelmi felel sség megállapításában, 
az eljárás lefolytatásában történ  közreműködés 

 

2.1.13. 

A függ  hatályú döntés hatályossá válásával összefügg  fegyelmi felel sség 
megállapításában, az eljárás lefolytatásában történ  közreműködés 

 

2.1.14. 

Az ügyintézési határid  túllépése miatt lefolytatandó kártérítési eljárásban történ  
közreműködés 

 

2.1.15. 
Közreműködés a Miskolci Járási Hivatalt érint  munkavédelmi feladatok ellátásában 

 

2.1.16. 
Közreműködés a munkaköri leírások el készítésében 

 

2.1.17. 
Közreműködés a rendkívüli munkavégzés elrendelésének kezdeményezésében 

 

2.1.18. 
Közreműködés az állami tisztvisel ket, állami ügykezel ket érint  kedvezmények, 
juttatások igénybevétele tárgyában el terjesztett kérelmek véleményezésében 

2.1.19 Közreműködés a fizetés nélküli szabadság engedélyezése iránti kérelmek 



véleményezésében 

2.1.20. 

Közreműködés az állami tisztvisel k, valamint állami ügykezel k kiküldetésének 

elrendelésében 

 

2.1.21. 
Közreműködés az állami szolgálati jogviszony és munkaviszony létesítésében 

 

2.1.22. 
Közreműködés az állami tisztvisel k vagyonnyilatkozatának továbbításában 

 

2.1.23. 

Közreműködés az állami tisztvisel k, valamint állami ügykezel k átirányításában, 
helyettesítésében 

 

2.1.24. 
Közreműködés az állami tisztvisel k, valamint állami ügykezel k áthelyezésében 

 

2.1.25. 
Közreműködés az állami tisztvisel k, valamint állami ügykezel k távollétének 
jelentésében 

2.1.26. 

Közreműködés a közlekedési költségtérítés engedélyezésében, a munkába járást 
szolgáló bérlet vagy menetjegy elszámolásban 

 

2.1.27. 

Közreműködés az állami tisztvisel k, valamint az állami ügykezel k saját gépjárművel 
történ  munkába járás engedélyezésében, valamint elszámolásában 

 

2.1.28. 

Közreműködés az állami tisztvisel ket, valamint állami ügykezel ket megillet  
egészségügyi juttatás elszámolásában 

 

2.1.29. 
Közreműködés az illetményel leg iránti kérelmek továbbításában 

 

2.1.30. 
Közreműködés a szociális támogatások juttatásában 
 

2.2. Kormányablak Főosztály 

2.2.1. Képfelvételezés Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) és személyazonosító 
igazolvány (SZIG) kérelem befogadásához személyes megjelenés esetén 

2.2.2. Képfelvételezés személyazonosító igazolvány (SZIG) kérelem befogadásához személyes 
megjelenés hiányában 

2.2.3. Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap igénylése személyi adat- és 
lakcímnyilvántartásban szerepl  14 év alatti személy esetén 

2.2.4. Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap igénylése személyi adat- és 
lakcímnyilvántartásban szerepl  14 év feletti személy esetén 

2.2.5 Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap igénylése személyi adat- és 
lakcímnyilvántartásban nem szerepl  személy esetén 

2.2.6. Lejárt vagy érvényes állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) cseréje 18 év feletti 
személy személyes megjelenése esetén 

2.2.7. Lejárt vagy érvényes állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) cseréje 18 év feletti 
személy személyes megjelenése hiányában 

2.2.8. Lejárt vagy érvényes állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) cseréje 12 év alatti 
személy személyes megjelenése esetén 

2.2.9. Aláírás hiánya miatt, érvénytelenné vált állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) 
cseréje 12 és 14 év közötti személy személyes megjelenése esetén 

2.2.10. Els  személyazonosító igazolvány (SZIG) kiadása 12 év alatti személy személyes 
megjelenése esetén 

2.2.11. Els  személyazonosító igazolvány (SZIG) kiadása 12 és 14 év közötti személy 
személyes megjelenése esetén 

2.2.12. Állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) cseréje adatváltozás miatt személyes 
megjelenés esetén 

2.2.13. Állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) cseréje családi állapotban történ  



adatváltozás miatt személyes megjelenés esetén 
2.2.14. Állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) cseréje gyártás vagy adathiba miatt 

személyes megjelenés esetén 
2.2.15. Állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) pótlása el z  állandó személyazonosító 

igazolvány elvesztése miatt személyes megjelenés esetén 
2.2.16. Állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) pótlása el z  állandó személyazonosító 

igazolvány eltulajdonítása miatt személyes megjelenés esetén 
2.2.17. Személyazonosításra alkalmas okmány hiányában kiadott ideiglenes személyazonosító 

igazolványból állandó személyazonosító igazolvány indítása 
2.2.18. Állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) kiadása magyar állampolgárság 

megszerzése miatt személyes megjelenés esetén 
2.2.19. Állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) cseréje hibás tároló elem miatt 
2.2.20. Állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) cseréje ujjnyomatot tartalmazó 

személyazonosító igazolványra 
2.2.21. Határid  nélküli állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) cseréje tároló elemet 

tartalmazó személyazonosító igazolványra 
2.2.22. Állandó tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (SZIG) cseréje határid  

nélküli személyazonosító igazolványra 
2.2.23. Állandó személyazonosító igazolvány (SZIG) igénylés egyéb kiadási ok miatt 
2.2.24. Jegyz könyv felvétele állandó személyazonosító elvesztése miatt személyes megjelenés 

esetén 
2.2.25. Jegyz könyv felvétele állandó személyazonosító elvesztése miatt személyes megjelenés 

hiányában 
2.2.26. A Kormányablak Osztályhoz érkezett állandó személyazonosító igazolvány átadása 

személyes megjelenés esetén 
2.2.27. A Kormányablak Osztályhoz érkezett állandó személyazonosító igazolvány átadása 

személyes megjelenés hiányában 
2.2.28. A Kormányablak Osztályhoz érkezett e-Azonosítót és e-Aláírást tartalmazó állandó 

személyazonosító igazolvány átadása 
2.2.29. Állandó személyazonosító igazolvány aktiválása eID borítékkal 
2.2.30. Állandó személyazonosító igazolvány aktiválása eID és eSIGN borítékkal 
2.2.31. Lakóhely változtatás 
2.2.32. Lakóhely létesítése (településszint) 
2.2.33. Tartózkodási hely létesítése 
2.2.34. Tartózkodási hely változtatása 
2.2.35. Tartózkodási hely megújítása 
2.2.36. Tartózkodási hely megszüntetése 
2.2.37. Lakóhely változtatása és tartózkodási hely megszüntetése egy eljárásban 
2.2.38. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása változással nem járó esemény miatt 
2.2.39. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása költözéssel nem járó címváltozás miatt 

2.2.40. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása személy természetes azonosítóinak 
változása miatt 

2.2.41 Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása téves bejegyzés vagy gyártmányhiba 
miatt 

2.2.42. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása születés miatt 

2.2.43. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása személyazonosítóval kapcsolatos egyéb 
esemény miatt 

2.2.44. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása els  ellátás 
2.2.45. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása személyazonosító igazolvány eljárásban 
2.2.46. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása törv. képv. adatainak változása miatt 
2.2.47. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása eltulajdonítás miatt 
2.2.48. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása elvesztés miatt 
2.2.49. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása megrongálódás miatt 
2.2.50. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása családi állapot változásból ered  

névváltozás miatt 
2.2.51. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása dr-i cím miatt 



2.2.52. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása adatjavítás miatt köztudomású tény 
esetén 

2.2.53. Lakcímváltozás bejelentése - szállásadó el zetesen elektronikusan hozzájárult 
2.2.54. EGT tagállam állampolgára lakóhely, tartózkodási hely változtatása 
2.2.55. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása hazatér  magyar állampolgár esetén 
2.2.56. Útlevél kiadása iránt kérelem 
2.2.57. Útlevél csere érvényességi id  lejárta miatt 
2.2.58. Útlevél csere családi állapot változás miatt 
2.2.59. Útlevél pótlása elvesztés miatt 
2.2.60. Útlevél pótlása eltulajdonítás miatt 
2.2.61. Útlevél pótlása megrongálódás miatt 
2.2.62. Útlevél csere névváltoztatás esetén 
2.2.63. Útlevél kiadása 65. év felett 
2.2.64. Kiskorú útlevél kiadás iránti kérelem 
2.2.65. Betelt útlevél cseréje iránti kérelem 
2.2.66. Második magánútlevél kiadása iránti kérelem 
2.2.67. Útlevél kiadás soron kívüli eljárásban 
2.2.68. Útlevél kiadása sürg sségi eljárásban 
2.2.69. Útlevél kiadása azonnali eljárásban 
2.2.70. Szolgálati útlevél kiadása iráni kérelem 
2.2.71. Hajós szolgálati útlevél kiadása iránti kérelem 
2.2.72. Szolgálati útlevél soron kívüli eljárásban történ  kiállítása iránti kérelem 
2.2.73. Hajós szolgálati útlevél soron kívüli eljárásban történ  kiállítása iránti kérelem 
2.2.74. Kiskorú házasságkötéssel nagykorúvá válása miatti útlevél kiállítása iránti kérelem 
2.2.75. Kiskorú útlevél kiállítása iránti kérelem mindkét szül  személyes jelenlétével 
2.2.76. Útlevél csere technikai okokból 
2.2.77. Útlevél igénylése gondnokság alatt álló személy esetén 
2.2.78. Második magánútlevél pótlása iránti kérelem 
2.2.79. Útlevél elvesztés tényének bejelentése 
2.2.80. Útlevél eltulajdonítás tényének bejelentése 
2.2.81. Útlevél megsemmisülés tényének bejelentése 
2.2.82. Útlevél találás tényének bejelentése 
2.2.83. A Kormányablak Osztályhoz érkezett útlevél kiadása 
2.2.84. A Kormányablak Osztályhoz érkezett útlevél kiadása törvényes képvisel  részére 
2.2.85. A Kormányablak Osztályhoz érkezett útlevél kiadása meghatalmazott részére 
2.2.86. Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása leadási 

kötelezettséggel szabálysértési hatóság határozata alapján 
2.2.87. Teljes vezetési jogosultság szünetelése vezet i engedély visszavonásával szabálysértési 

hatóság határozata alapján 
2.2.88. Kategóriára vonatkozó jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása 

leadási kötelezettséggel szabálysértési hatóság határozata alapján 
2.2.89. Kategóriára vonatkozó jogosultság szünetelése vezet i engedély visszavonásával 

szabálysértési hatóság határozata alapján 
2.2.90. Kérelem az eltiltással nem érintett kategóriára érvényesített vezet i engedély cseréje 

esetén 
2.2.91. Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása leadási 

kötelezettséggel és utánképzésre kötelezéssel szabálysértési határozat alapján 
2.2.92. Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása utánképzési 

kötelezettséggel szabálysértési határozat alapján 
2.2.93. Járműfajtára vonatkozó jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása 

leadási kötelezettséggel szabálysértési hatóság határozata alapján 
2.2.94. Járműfajtára vonatkozó jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonásával 



szabálysértési hatóság határozata alapján 
2.2.95. Vezetési jogosultság szünetelése büntet eljárás joger s befejezéséig vezet i engedély 

leadási kötelezettséggel 
2.2.96. Vezetési jogosultság szünetelése büntet eljárás joger s befejezéséig 
2.2.97. Járműfajtára vonatkozó jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása 

leadási kötelezettséggel bírói ítélet alapján 
2.2.98. Járműfajtára vonatkozó jogosultság szünetelése vezet i engedély visszavonásával bírói 

ítélet alapján 
2.2.99. Kategóriára vonatkozó jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása 

leadási kötelezettséggel bírói ítélet alapján 
2.2.100. Kategóriára vonatkozó jogosultság szünetelése vezet i engedély visszavonásával bírói 

ítélet alapján 
2.2.101. Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása leadási 

kötelezettséggel és utánképzésre kötelezéssel bírói ítélet alapján 
2.2.102. Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása utánképzési 

kötelezettséggel bírói ítélet alapján 
2.2.103. Vezetési jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása leadási 

kötelezettséggel egészségügyi alkalmatlanság alapján 
2.2.104. Vezetési jogosultság szünetelése vezet i engedéllyel nem rendelkez k esetében 

szabálysértési hatóság határozata alapján 
2.2.105. Vezetési jogosultság szünetelése vezet i engedéllyel nem rendelkez k esetében bírói 

ítélet alapján 
2.2.106. Vezet i engedély visszavonása több azonos típusú, érvényes vezet i engedély egyidejű 

birtoklása esetén 
2.2.107. Vezetési jogosultság szünetelése vezet i engedély visszavonásával közúti közlekedési 

el életi pontrendszer alapján 
2.2.108. Adatszolgáltatási kérelem a közúti közlekedési nyilvántartásból 
2.2.109. Adatszolgáltatási kérelem a közúti közlekedési el életi pontrendszer alapján nyilvántartott 

pontokról 
2.2.110. Kérelem a bejegyzett pályaalkalmassági min sítés (PÁV) igazolásáról a közúti 

közlekedési nyilvántartásból 
2.2.111. Vezet i engedély visszaadására irányuló kérelem az eltiltás lejárta esetén 
2.2.112. Vezet i engedély visszaadására irányuló kérelem utánképzési igazolás esetén 
2.2.113. Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása leadási 

kötelezettséggel teljes vagy részleges cselekv képességet korlátozó bírói ítélet alapján 
2.2.114. Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezet i engedély visszavonása teljes vagy 

részleges cselekv képességet korlátozó bírói ítélet alapján 
2.2.115. Vezet i engedély visszaadására irányuló kérelem közlekedési el életi pontrendszerben 

meghatározott feltételek teljesülése alapján 
2.2.116. Vezet i engedély kiállítása iránti kérelem (els  vezet i engedély) 
2.2.117. Vezet i engedély kiállítása iránti kérelem nemzetközi kategória esetén 
2.2.118. Vezet i engedély kiállítása iránti kérelem nemzeti kategória esetén 
2.2.119. Vezet i engedély cseréje iránti kérelem egészségügyi érvényesség lejárta miatt I. csoport 
2.2.120. Vezet i engedély cseréje iránti kérelem egészségügyi érvényesség lejárta miatt II. 

csoport 
2.2.121. Vezet i engedély cseréje iránti kérelem új kategória bejegyzése miatt 
2.2.122. Vezet i engedély cseréje családi állapot változásból ered  névváltozás miatt 
2.2.123. Vezet i engedély cseréje családi állapot változással nem járó névváltozás miatt 
2.2.124. Vezet i engedély cseréje gyártmányhiba miatt 
2.2.125. Vezet i engedély cseréje hibás adattartalom miatt 
2.2.126. Vezet i engedély cseréje jogorvoslat miatt 
2.2.127. Vezet i engedély cseréje egészségügyi korlátozás miatt 
2.2.128. Vezet i engedély megrongálódásának bejelentése 
2.2.129. Vezet i engedély pótlása iránti kérelem megrongálódás miatt 
2.2.130. Vezet i engedély elvesztésének bejelentése 
2.2.131. Vezet i engedély pótlása iránti kérelem elvesztés miatt 



2.2.132. Vezet i engedély eltulajdonításának bejelentése 
2.2.133. Vezet i engedély pótlása iránti kérelem eltulajdonítás miatt változatlan adattartalommal 
2.2.134. Vezet i engedély pótlása iránti kérelem eltulajdonítás miatt, adatváltozással 
2.2.135. Vezet i engedély megsemmisülésének bejelentése 
2.2.136. Vezet i engedély pótlása iránti kérelem megsemmisülés miatt 
2.2.137. Vezet i engedély találásának bejelentése 
2.2.138. Régi típusú vezet i engedély cseréje iránti kérelem 
2.2.139. Nemzetközi vezet i engedély kiállítása iránti kérelem 
2.2.140. EGT-államban kiállított vezet i engedély cseréje iránti kérelem 
2.2.141. Nemzetközi árufuvarozói engedély rögzítése iránti kérelem 
2.2.142. Járművezet i igazolvány cseréje iránti kérelem 
2.2.143. Elkészült vezet i engedély átvétele 
2.2.144. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem 
2.2.145. Járművezet k el életi pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem 
2.2.146. Ügyfélkapu ügyintézés 
2.2.147. Ügyfélkapu létesítése 
2.2.148. Ügyfélkapu aktiválása 
2.2.149. Ügyfélkapu módosítása 
2.2.150. Ügyfélkapu megszüntetése 
2.2.151. Erkölcsi bizonyítvány igénylése 
2.2.152. Nem hiteles tulajdoni lap igénylése 
2.2.153. Nem hiteles térképmásolat igénylése 
2.2.154. Születési anyakönyvi kivonat igénylése 
2.2.155. Házassági anyakönyvi kivonat igénylése 
2.2.156. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése 
2.2.157. Egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozás bejelentése 
2.2.158. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 
2.2.159. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetés utáni folytatása 
2.2.160. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése 
2.2.161. Egyéni vállalkozói tevékenységr l hatósági bizonyítvány kiállítása 
2.2.162. Adatszolgáltatás letiltása 
2.2.163. Adatszolgáltatás letiltásának visszavonása 
2.2.164. Adóigazolás kérése 
2.2.165. Betegéletút lekérdezése 
2.2.166. TAJ autorizáció 
2.2.167. Biztosítási életút lekérdezése 
2.2.168. Címváltozás nyugdíj ügyben 
2.2.169. Gépjármű eladás bejelentése 
2.2.170. Gépjármű forgalomból kivonása 
2.2.171. Gépjármű forgalomba helyezése 
2.2.172. Második magánútlevél igénylése 
2.2.173. Személyes adatok kiadásának megtiltása 
2.2.174. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adategyeztetés 
2.2.175. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése 
2.2.176. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése igazolvány nyomtatással 
2.2.177. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése Webes ügysegéden keresztül 
2.2.178. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése Webes ügysegéden keresztül – vállalkozói 

igazolvány kiállítással 



2.2.179. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése Webes ügysegéden keresztül Ügyfélkapu 
regisztrációval vállalkozói igazolvány nyomtatással 

2.2.180. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése hibaüzenet esetén 
2.2.181. Egyéni vállalkozói tevékenységi kör b vítése 
2.2.182. Egyéni vállalkozói tevékenységi kör b vítése vállalkozói igazolvány nyomtatással 
2.2.183. Egyéni vállalkozói tevékenységi kör törlése 
2.2.184. Egyéni vállalkozói tevékenységi kör törlése vállalkozói igazolvány nyomtatással 
2.2.185. Egyéni vállalkozás székhelyének változása 
2.2.186. Egyéni vállalkozás székhelyének változása vállalkozói igazolvány nyomtatással 
2.2.187. Egyéni vállalkozás telephelyének törlése 
2.2.188. Egyéni vállalkozás telephelyének törlése vállalkozói igazolvány nyomtatással 
2.2.189. Egyéni vállalkozás új telephelyének rögzítése 
2.2.190. Egyéni vállalkozás új telephelyének rögzítése vállalkozói igazolvány nyomtatással 
2.2.191. Egyéni vállalkozás megszüntetése Webes ügysegéden keresztül 
2.2.192. Egyéni vállalkozás megszüntetése Webes ügysegéden keresztül vállalkozói igazolvány 

leadással 
2.2.193. Egyéni vállalkozás megszüntetése 
2.2.194. Egyéni vállalkozás megszüntetése vállalkozói igazolvány leadással 
2.2.195. Egyéni vállalkozás szüneteltetése 
2.2.196. Egyéni vállalkozás szüneteltetése vállalkozói igazolvány leadással 
2.2.197. Egyéni vállalkozás szüneteltetését követ en újraindítása 
2.2.198. Egyéni vállalkozói tevékenység folytatása jogutódlás útján özvegyi jogon 
2.2.199. Egyéni vállalkozói tevékenység folytatása jogutódlás útján örökösi jogon 
2.2.200. Egyéni vállalkozás hatósági bizonyítvány kiállítása 
2.2.201. Egyéni vállalkozás hatósági ellen rzés 
2.2.202. Tevékenységi kör módosítását követ en az egyéni vállalkozó hatósági ellen rzése 
2.2.203. Telephely módosítását követ en az egyéni vállalkozó hatósági ellen rzése 
2.2.204. Székhely módosítását követ en az egyéni vállalkozó hatósági ellen rzése 
2.2.205. P betűjelű ideiglenes rendszám kiadása kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltetett 

járműre, jármű javítási és jármű kereskedelmi tevékenység ellátásához a belföldi jármű 
más EGT-államba történ  javítási, vagy kereskedelmi jellegű szállítására 

2.2.206. P betűjelű ideiglenes rendszámtábla visszavonása rend rségi feljelentés alapján 
2.2.207. P betűjelű rendszámhoz kiadott indítási napló pótlás 
2.2.208. Z betűjelű rendszám kiadása, forgalomból átmeneti id szakra kivont jármű külföldre 

történ  értékesítése esetén 
2.2.209. Z betűjelű rendszám kiadása belföldön vásárolt vagy belföldön forgalomba helyezett 

átmeneti id szakra kivont jármű kivitelére külföldi letelepedés esetén 
2.2.210. Z betűjelű rendszám kiadása Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön 

tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkez  jármű hazaszállítására 
2.2.211. Z betűjelű rendszám kiadása érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon 

tartózkodó gépjármű reexportjára 
2.2.212. Z betűjelű rendszám kiadása Magyarországon elvesztett, megrongálódott, vagy 

érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására 
2.2.213. Z betűjelű rendszám kiadása Magyarországon még forgalomba nem helyezett új jármű 

külföldre viteléhez és meghatározott érvényességi id n belüli visszahozatalához 
2.2.214. Megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása 
2.2.215. Egyedileg legyártott regisztrációs matrica pótlása, utángyártása 
2.2.216. Elveszett, megsemmisült regisztrációs matrica esetén jármű átrendszámozása 
2.2.217. NAV vámrendeszere által kiadott E betűjelű rendszám hosszabbítása B típusú forgalmi 

engedély kiállításával 
2.2.218. Hatósági igazolás kiállítása műszaki érvényességgel nem rendelkez  jármű műszaki 

vizsgáztatásához 
2.2.219. E betűjelű rendszám kiadása olyan önjáró munkagépre, illetve járműre, amely forgalmi 



engedéllyel, illetve rendszámtáblával nincs ellátva 
2.2.220. E betűjelű rendszám kiadása utángyártott rendszámtábla ideiglenes pótlására 
2.2.221. Lejárt érvényességű E betűjelű rendszám Kormányablaknál történ  leadása 

 

2.2.222. Lejárt érvényességű P betűjelű rendszám Kormányablaknál történ  leadása 
2.2.223. M betűjelű rendszám Kormányablaknál történ  leadása 
2.2.224. M betűjelű rendszámhoz kiadott indítási napló pótlása 
2.2.225. Hatósági igazolás kiállítása árverésen értékesített jármű eredetiségvizsgálatának 

elvégzéséhez és műszaki vizsgáztatásához 
2.2.226. Jármű forgalomból kivonása gépjárműadó fizetési kötelezettség elmulasztása miatt 
2.2.227. Jármű forgalomból kivonása közigazgatási bírság meg nem fizetése miatt rend rségi 

megkeresés alapján 
2.2.228. Jármű forgalomból kivonása kötelez  felel sségbiztosítás hiánya miatt 

kötvénynyilvántartó szerv értesítése alapján 
2.2.229. Jármű forgalomból kivonása egyedi azonosító meghamisítása miatt 
2.2.230. Forgalomból kivonás műszaki vizsgával nem rendelkez  jármű esetében rend rségi 

megkeresés alapján 
2.2.231. Forgalomból kivonás közlekedési hatóságnak a műszaki vizsgára szóló berendel  

joger s határozatában foglalt műszaki felülvizsgálaton való megjelenés elmulasztása 
miatt 

2.2.232. Tulajdonjogot érint  korlátozás nyilvántartásba vétele kérelemre 
2.2.233. Tulajdonjogot érint  korlátozás nyilvántartásból való törlése kérelemre 
2.2.234. El zetes eredetiségvizsgálat elvégzésér l szóló hatósági bizonyítvány kiadása kérelemre 
2.2.235. Regisztrációs matrica egyedi gyártása 
2.2.236. Egyénileg kiválasztott rendszám (3 betű-3 szám) igénylése 
2.2.237. Hatósági jelzés pótlása lopás esetén különös tekintettel a rend rségi jegyz könyvvel nem 

rendelkez  ügyfelek esetében 
2.2.238. Hatósági jelzés pótlása lopás esetén különös tekintettel rend rségi jegyz könyvvel 

rendelkez  ügyfelek esetében 
2.2.239. Hatósági jelzés/ek pótlása megrongálódás esetén 
2.2.240. Hatósági jelzés cseréjére irányuló kérelem típusváltás miatt 
2.2.241. Szürke (kerékpártartó eszközre szerelhet ) hatósági jelzés igénylése 
2.2.242. Régi típusú rendszámtáblák EU-sítására vonatkozó kérelem 
2.2.243. Gépjármű eladása tényének nyilvántartásba vétele 
2.2.244. Gépjármű eladása tényének nyilvántartásba vétele a történeti adatokba 
2.2.245. Gépjármű köztes tulajdonosának nyilvántartásba vétele 
2.2.246. Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele 
2.2.247. Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele ajándékozás útján 
2.2.248. Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele átrendszámozással 
2.2.249. Gépjármű tulajdonjog-változásának keresked i bejegyzése 
2.2.250. Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele kiskorú tulajdonos esetén 
2.2.251. Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele kett  vagy több tulajdonos 

esetén 
2.2.252. Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele öröklés kapcsán 
2.2.253. Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele válás kapcsán 
2.2.254. Származás ellen rzés elvégzése harmadik országból származó okmányokkal rendelkez  

jármű esetében 
2.2.255. Származás ellen rzés elvégzése külföldr l behozott külföldi forgalmi engedéllyel nem 

rendelkez  jármű esetében 
2.2.256. Külföldr l behozott N1 (tehergépkocsi) kategóriájú használt jármű magyarországi 

nyilvántartásba vétele 
2.2.257. Külföldr l behozott M1 (személyautó) kategóriájú használt jármű magyarországi 

nyilvántartásba vétele 
2.2.258. Külföldr l behozott M1 kategóriájú elektromos használt jármű magyarországi 



nyilvántartásba vétele 
 

2.2.259. Külföldr l behozott M3 (autóbusz) kategóriájú használt jármű magyarországi 
nyilvántartásba vétele 

2.2.260. Külföldr l behozott N3 (3500 kg-ot meghaladó tehergépkocsi) kategóriájú használt jármű 
magyarországi nyilvántartásba vétele 

2.2.261. Külföldr l behozott L4e(motorkerékpár) kategóriájú használt jármű magyarországi 
nyilvántartásba vétele 

2.2.262. Külföldr l behozott O1 (pótkocsi) kategóriájú használt jármű magyarországi 
nyilvántartásba vétele 

2.2.263. Külföldr l behozott T1 (lassú jármű) kategóriájú használt jármű magyarországi 
nyilvántartásba vétele 

2.2.264. Külföldr l behozott  használt jármű magyarországi lízinges (nyílt-,zárt végű,operatív) 
nyilvántartásba vétele 

2.2.265. M1 kategóriájú jármű magyarországi els  forgalomba helyezése 
2.2.266. N1 kategóriájú jármű magyarországi els  forgalomba helyezése 
2.2.267. L3e kategóriájú jármű magyarországi els  forgalomba helyezése 
2.2.268. T2 kategóriájú jármű magyarországi els  forgalomba helyezése 
2.2.269. N3 kategóriájú jármű magyarországi els  forgalomba helyezése 
2.2.270. M1 kategóriájú környezetkímél  jármű magyarországi els  forgalomba helyezése 
2.2.271. O2 kategóriájú jármű magyarországi els  forgalomba helyezése 
2.2.272. A jármű motorcsere miatti műszaki adatváltozása 
2.2.273. A jármű hatósági alvázszámmal történ  ellátása miatti műszaki adatváltozás 
2.2.274. A jármű színváltozása miatti műszaki adatváltozás 
2.2.275. A jármű vonóhoroggal történ  ellátása miatti műszaki adatváltozás 
2.2.276. A jármű jellegének változása miatti műszaki adatváltozás 
2.2.277. A jármű műszaki érvényességi idejének változása miatti műszaki adatváltozás 
2.2.278. A jármű típus és kereskedelmi leírás változása miatt műszaki adatváltozás 
2.2.279. A jármű hajtóanyag változása miatti műszaki adatváltozás 
2.2.280. Külföldr l behozott járműhöz rendszámtábla foglalás 
2.2.281. Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállítása műszaki vizsgával nem rendelkez  

járműhöz 
2.2.282. Ideiglenes forgalomban tartási engedély E betűjelű rendszámtáblához 
2.2.283. Ideiglenes forgalomban tartási engedély P betűjelű rendszámtáblához 
2.2.284. P betűjelű rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély pótlása 
2.2.285. Opciós jog törlése 
2.2.286. Megkülönböztet  jelzés rögzítése a nyilvántartásba 
2.2.287. Figyelmeztet  jelzés rögzítése a nyilvántartásba 
2.2.288. Taxi engedély törlése nyilvántartásból 
2.2.289. Autóbuszos személyszállítási engedély törlése járműnyilvántartásból 
2.2.290. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése környezetkímél  gépjármű vásárlásához nyújtott 

támogatás esetén 
2.2.291. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése szerzési támogatással vásárolt gépjármű esetén 
2.2.292. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalása esetén 
2.2.293. Árufuvarozói engedély törlése rendszám fehérítéssel 
2.2.294. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése önálló bírósági végrehajtó által foglalt gépjármű 

esetén 
2.2.295. Parkolási igazolvány kiadása 
2.2.296. Parkolási igazolvány kiadása iránti eljárás kezdeményezése 
2.2.297. Parkolási igazolvány kiadása iránti eljárás kezdeményezése alap eljárás 
2.2.298. Parkolási igazolvány pótlása vesztés esetén 
2.2.299. Parkolási igazolvány cseréje megrongálódás esetén 



2.2.300. Parkolási igazolvány cseréje névváltozás miatt 
2.2.301. Jármű ismételt forgalomba helyezés iránti kérelem tulajdonjog változás nélkül 
2.2.302. Jármű ismételt forgalomba helyezés iránti kérelm tulajdonjog változással 
2.2.303. Jármű ismételt forgalomba helyezés iránti kérelem tulajdonjog változás nélkül 

elektronikus úton elindított ügyintézés esetén 
2.2.304. Jármű ideiglenes kivonási kérelme 
2.2.305. Jármű ideiglenes kivonási kérelme elektronikus úton elindított ügyintézés esetén 
2.2.306. Jármű átmenetileg kivonási kérelme külföldre történ  értékesítés miatt 
2.2.307. Jármű átmenetileg kivonási kérelme külföldre történ  letelepedés miatt 
2.2.308. M1 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme 
2.2.309. N1 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme 
2.2.310. N3 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme 
2.2.311. M3 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme 
2.2.312. L3e kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme 
2.2.313. O2 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme 
2.2.314. O3 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme 
2.2.315. Forgalmi engedély pótlása elvesztés esetén 
2.2.316. Forgalmi engedély pótlása eltulajdonítás esetén 
2.2.317. Forgalmi engedély találás 
2.2.318. Törzskönyv pótlása elvesztés esetén 
2.2.319. Törzskönyv pótlása eltulajdonítás esetén 
2.2.320. Törzskönyv találás bejelentése 
2.2.321. Névváltozás bejelentése Közúti Közlekedési Nyilvántartásban 
2.2.322. Címváltozás bejelentése Közúti Közlekedési Nyilvántartásban forgalmi engedély 

kiállítással 
2.2.323. Címváltozás bejelentése Közúti Közlekedési Nyilvántartásban 
2.2.324. Jármű átrendszámozásának kérelme 
2.2.325. Hatósági jelzés elvesztésének bejelentése ismételt legyártás nélkül 
2.2.326. Hatósági jelzés eltulajdonításának bejelentése ismételt legyártás nélkül 
2.2.327. M betűjelű hatósági jelzés igénylése iránti kérelem 
2.2.328. M betűjelű hatósági jelzés meghosszabbításának kérelme 
2.2.329. Üzembetartó bejegyzésére irányuló kérelem 
2.2.330. Üzembetartó törlésére irányuló kérelem 
2.2.331. Elidegenítési-és terhelési tilalom (foglalás) nyilvántartásba történ  bejegyzése 
2.2.332. Elidegenítési-és terhelési tilalom (foglalás) nyilvántartásba történ  bejegyzése és a jármű 

forgalomból történ  ideiglenes kivonása 
2.2.333. Elidegenítési-és terhelési tilalom (foglalás) nyilvántartásba történ  bejegyzése, a jármű 

forgalomból történ  ideiglenes kivonásának mell zése (az eljárás felfüggesztése). 
2.2.334. Elidegenítési-és terhelési tilalom (foglalás) nyilvántartásba történ  bejegyzése, az eljárás 

visszavonása 
2.2.335. Elidegenítési-és terhelési tilalom (foglalás) miatt a jármű forgalomból történ  ideiglenes 

kivonása, fellebbezés 
2.2.336. Forgalomból kivonás jármű balesetveszélyes szerkezeti károsodás miatt 
2.2.337. Forgalomból kivonás jármű nem megfelel  műszaki állapota miatt 
2.2.338. Forgalomból kivonás jármű engedély nélküli átalakítása miatt 
2.2.339. Forgalomból kivonás engedély nélküli átalakítás; nem megfelel  műszaki állapot; 

balesetveszélyes szerkezeti károsodás miatt, műszaki érvényességi id  bejegyzése 
2.2.340. Forgalomból történ  ideiglenes kivonás ügyfél kérelmére 
2.2.341. Forgalomból történ  ideiglenes kivonás bank kérelmére 
2.2.342. Forgalomból történ  ideiglenes kivonás bank kérelmére, fellebbezés 
2.2.343. Üzembentartói jog törlése kérelemre, üzembentartó elhalálozása esetén. 



2.2.344. Opciós jog törlése, a bank által megküldött opciós jog megszüntetés alapján. Az ügyfél 
értesítése. 

2.2.345. Forgalomból kivonás regisztrációs matrica hiánya miatt 
2.2.346. Ügyfél értesítése talált hatósági jelzésr l 
2.2.347. Ügyfél értesítése talált forgalmi engedélyr l 
2.2.348. Műszaki adatváltozás miatt törzskönyv bekérése banktól. 
2.2.349. Adásvételi szerz dés érvénytelenítése 
2.2.350. Megkeresés (ügyfél ügyirat átkérési kérelme) 
2.2.351. Megkeresés (ügyfél meghallgatás kérése) 
2.2.352. Megkeresés ( ügyirat megküldési kérelem) 
2.2.353. Adatszolgáltatás ügyfél kérelmére 
2.2.354. Adatszolgáltatás más hatóság kérelmére 
2.2.355. Adatszolgáltatás felszámoló, végelszámoló kérelmére 
2.2.356. Tulajdonjog rendezés adásvételi szerz dés alapján 
2.2.357. Tulajdonjog rendezés nyílt végű lízingszerz dés alapján 
2.2.358. Tulajdonjog rendezés zárt végű lízingszerz dés alapján 
2.2.359. Tulajdonjog rendezés joger s hagyatékátadó végzés alapján 
2.2.360. Tulajdonjog rendezéssel kapcsolatos eljárás, fellebbezés 
2.2.361. Az egyéni vállalkozók hatósági ellen rzése 
2.2.362. Vezetési jogosultság szüneteltetése 
2.2.363. Vezet i engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése 
2.2.364. Külföldi vezet i engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése 
2.2.365. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 

bevonásával – a gépjárművet engedély nélkül átalakították 
2.2.366. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 

bevonásával – a gépjármű műszaki érvényessége lejárt, vagy a műszaki vizsgálatra való 
berendelésre nem jelent meg 

2.2.367. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – a gépjármű közlekedésben való részvétele balesetveszéllyel jár 

2.2.368. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – gyanú a gépjármű egyedi azonosítójának meghamisítására 

2.2.369. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – a gépjármű forgalmi engedélyének, ideiglenes forgalomba tartási 
engedélyének megrongálódása 

2.2.370. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – a gépjármű közlekedési baleset során károsodott 

2.2.371. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – a gépjármű regisztrációs matricájának hiánya 

2.2.372. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – gépjárműadó fizetési kötelezettség elmulasztása 

2.2.373. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – foglalás 

2.2.374. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – üzletszerű bérbeadó jogszabályban el írtaknak nem tett eleget 

2.2.375. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – kötelez  gépjármű-felel sségbiztosítási fedezet hiánya 

2.2.376. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – Muzeális Min sít  Bizottság értesítése alapján 

2.2.377. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – közlekedési hatóság értesítése alapján 

2.2.378. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – közigazgatási bírság megfizetésének elmulasztása 

2.2.379. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 
bevonásával – tulajdonjog változás bejelentésének elmulasztása 

2.2.380. Jármű forgalomból történ  átmeneti kivonása – engedély nélküli közúti közlekedési 
szolgáltatás 



2.2.381. Jármű forgalomból történ  átmeneti kivonása – gépjármű eltulajdonítása, gépjármű 
tulajdonjoga nem tisztázott 

2.2.382. Jármű forgalomból történ  átmeneti kivonása – gépjármű tulajdonosa nem létez  
személy, vagy személyi nem állapítható meg, külföldre értékesítés 

2.2.383. A kormányablakban hivatalból intézhet  ügyek típusai – Külföldi hatósági engedély és 
jelzés bevonása 

2.2.384. Személyi azonosítóról és lakcímr l szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem 
járó lakcímváltozás esetén 

2.2.385. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása 
2.2.386. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár 

külföldön él  magyar állampolgárként történ  nyilvántartásba vétele 
2.2.387. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása a 

jogszabályban meghatározott esetekben 
2.2.388. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása vesztés, 

eltulajdonítás, megsemmisülés esetén 
2.2.389. Állampolgársági eskü letételét követ en az okmányok átadása, megsemmisítése a 

jogszabályban meghatározott esetekben 
2.2.390. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele 

2.3. Hatósági Főosztály 

2.3.1.1. 
Hadigondozási igényjogosultság – járadékosztályba sorolás, járadék iránti kérelem – 

elbírálása 

2.3.1.2. Hadigondozási igényjogosultság – egyösszegű térítés iránti kérelem – elbírálása 

2.3.1.3. Hadigondozási igényjogosultság – temetési hozzájárulás iránti kérelem – elbírálása 

2.3.1.4. Hadigondozotti igazolvány kiadása hadirokkant, hadiözvegy részére 

2.3.1.5. Hadigondozásba vett személyek nyilvántartásának vezetése 

2.3.1.6. 
Természetvédelmi területen kívül és védett természeti területen kívül történ  nádaratás 
engedélyezése iránti kérelem elbírálása 

2.3.1.7. 
Természetvédelmi területen kívül és védett természeti területen kívül történ  nádégetés 
engedélyezése iránti kérelem elbírálása 

2.3.1.8. 
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezel i 
tevékenység tekintetében 

2.3.1.9. 
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű ingatlankezel i 
tevékenység tekintetében 

2.3.1.10. 
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkörben nyilvántartás vezetése az üzletszerű 
társasházkezel i tevékenység tekintetében 

2.3.1.11. 
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkörben nyilvántartás vezetése az üzletszerű 
ingatlankezel i tevékenység tekintetében 

2.3.1.12. 
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkörben az üzletszerű társasházkezel i 
tevékenység ellen rzése 

2.3.1.13. 
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkörben az üzletszerű ingatlankezel i 
tevékenység ellen rzése 

2.3.1.14. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása 

2.3.1.15. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek felügyelete 

2.3.1.16. Temet  fenntartásának, üzemeltetésének felügyelete 

2.3.1.17. Nyilvántartás vezetése temetkezési szolgáltatókról 

2.3.1.18. 
Nyilvántartás vezetése a hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult menekült, oltalmazott 
személyr l 

2.3.1.19. 
A közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történ  elrendelése 

2.3.1.20. 
A súlyos mozgáskorlátozott és más fogyatékkal él  személyek közlekedési 
kedvezményei körében a gépjármű szerzési támogatási igény elbírálása 

2.3.1.21. 

A súlyos mozgáskorlátozott és más fogyatékkal él  személyek közlekedési 
kedvezményei körében a gépjármű átalakítási támogatással kapcsolatos igények 
elbírálása 

2.3.1.22. A súlyos mozgáskorlátozott és más fogyatékkal él  személyek közlekedési 



kedvezményei körében javaslattev  bizottsági ülés megszervezése 

2.3.1.23. Állandó cirkuszi menazséria engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása 

2.3.1.24. Állandó menazséria ellen rzése a szolgáltatás felügyeletére kijelölt hatóságként 

2.3.1.25. 

A cirkuszi menazséria szolgáltatás felügyeletére vonatkozó hatósági feladatkörben az 
állandó cirkuszi menazséria működtetéséhez kapcsolódóan a fenntartó által vezetett 

nyilvántartással kapcsolatos feladatok elvégzése 

2.3.1.26. Ideiglenes menazséria úti napló kiadása 

2.3.1.27. Ideiglenes menazséria fenntartó általi nyilvántartásaival kapcsolatos feladatok elvégzése 

2.3.1.28. Közműves ivóvíz, illetve szennyvízelvezet  hálózatra történ  rákötésre kötelezés 

2.3.1.29. Állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezési eljárása 

2.3.1.30. Állatpanzió és állatmenhely szolgáltatás felügyelete 

2.3.1.31. Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárás meghallgatás nélkül 
2.3.1.32. Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárás meghallgatás nélkül átváltoztatás 

2.3.1.33. Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárás meghallgatás nélkül el vezetés 

2.3.1.34. Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárás meghallgatással 
2.3.1.35. Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárás meghallgatással átváltoztatás 

2.3.1.36. Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárás meghallgatással el vezetés 

2.3.1.37. Szabálysértési ügyben a bíróság által hozott döntések végrehajtása 

2.3.1.38. Szabálysértési ügyben a bíróság által hozott döntések elzárásra átváltoztatás 

2.3.1.39. Szabálysértési ügyben a bíróság által hozott döntések el vezetés 

2.3.1.40. Szabálysértési ügyben kiszabott helyszíni bírság végrehajtása 

2.3.1.41. Szabálysértési ügyben kiszabott helyszíni bírság végrehajtása elzárásra átváltoztatás 

2.3.1.42. Szabálysértési ügyben kiszabott helyszíni bírság végrehajtása el vezetés 

2.3.2. Gyámügyi Osztály 

2.3.2.1.1. Gyámügyi eljárásban megel z  pártfogás elrendelése 

2.3.2.1.2. Gyámügyi eljárásban megel z  pártfogás elrendelése II. 
2.3.2.1.3. Gyámügyi eljárásban megel z  pártfogás elrendelése III. 
2.3.2.3.1. Gyámügyi eljárásban elrendelt megel z  pártfogás ellen rzése I. 
2.3.2.3.2 Gyámügyi eljárásban elrendelt megel z  pártfogás féléves felülvizsgálata II. 
2.3.2.4.1. Gyámügyi eljárásban megel z  pártfogás éves felülvizsgálata I. 
2.3.2.4.2. Gyámügyi eljárásban elrendelt megel z  pártfogás éves felülvizsgálata II. 
2.3.2.5. Gyámügyi eljárásban megel z  pártfogás iránti eljárás megszüntetése 

2.3.2.6. Gyámügyi eljárásban megel z  pártfogás megszűnése I. 

2.3.2.7. Gyámügyi eljárásban megel z  pártfogás felülvizsgálata III. 

2.3.2.8. Gyámügyi eljárásban megel z  pártfogás megszüntetése II. 

2.3.2.9. Nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása 

2.3.2.10. 
Nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása ügyében annak megállapítása, 
hogy az örökbefogadhatónak nyilvánítás nem felel meg a jogszabályi feltételeknek 

2.3.2.11. Örökbefogadás el tti eljárásban döntés az örökbefogadásra való alkalmasságra 

2.3.2.12. Örökbefogadásra alkalmasság hatályának hosszabbítása 

2.3.2.13. Örökbefogadásra való alkalmasság felülvizsgálata 

2.3.2.14. Örökbefogadás el tti gondozásba történ  kihelyezés (titkos örökbefogadás) 
2.3.2.15.1. Örökbefogadás engedélyezése (titkos) 
2.3.2.15.2. Örökbefogadás engedélyezése és elutasítása (titkos) 
2.3.2.15.3. Örökbefogadás engedélyezése (nyílt) 
2.3.2.16. Szül i felügyeleti jog megszűnésének megállapítása (születend  gyermek esetén) 

2.3.2.17.1. Örökbefogadott részére vérségi származás megismerése ügyében tájékoztatás 

2.3.2.17.2. Örökbefogadott részére vérségi származás megismerése ügyében tájékoztatás 



2.3.2.17.3. Örökbefogadott részére vérségi származás megismerése ügyében tájékoztatás 

2.3.2.18. Tájékoztatás vér szerinti szül  egészségügyi adatairól 
2.3.2.19. Örökbefogadás felbontása kölcsönös kérelem 

2.3.2.20. Örökbefogadás felbontása iránt perindítás 

2.3.2.21. Örökbefogadás utánkövetése 

2.3.2.22. 
1. 

Áldozatsegít i eljárásban azonnali pénzügyi segély 

2.3.2.22. 
2. 

Áldozatsegítési eljárásban pénzügyi segély visszafizetésre kötelezés 

2.3.2.23. Áldozatsegítési eljárásban érdekérvényesítés el segítése 

2.3.2.24. Áldozati státusz igazolása 

2.3.2.25. Kárenyhítési eljárásban támogatás 

2.3.2.26. Áldozatsegítési eljárásban együttműködés és kapcsolattartás 

2.3.2.27. Peren kívüli jogi segítségnyújtás 

2.3.2.28. Jogi segít  díjazása 

2.3.2.29.1. Támogatás polgári peres eljárásban 

2.3.2.29.2. Támogatás polgári peres eljárásban 

2.3.2.30.1. Jogi segítségnyújtásban pártfogó ügyvéd díjának megállapítása (egy ügyvéd) 
2.3.2.30.2. Jogi segítségnyújtásban pártfogó ügyvéd díjának megállapítása (több ügyvéd) 
2.3.2.31. Jogi segítségnyújtásban pártfogó ügyvéd díjának kifizetése 

2.3.2.32.1. Jogi segítségnyújtási eljárásban pártfogó ügyvédi díjának viselése és  visszatérítése 

2.3.2.32.2. Jogi segítségnyújtásban pártfogó ügyvéd díjának viselése és visszafizetése 

2.3.2.33.1. Támogatás büntet  eljárásban 

2.3.2.33.2. Támogatás büntet  eljárásban, díjmegállapítás 

2.3.2.34.1. Támogatás felülvizsgálata, módosítás – peren kívüli eljárás. 
2.3.2.34.2. Támogatás felülvizsgálata során módosítás és megvonás (peres eljárásban) 
2.3.2.35. Támogatás felülvizsgálata során megvonás 

2.3.2.36. Támogatás összegének visszafizetése 

2.3.2.37. 
Természetes személyek adósságrendezési eljárásában f hitelez  el tt folyó sikeres 
kezdeményezés utáni eljárás 

2.3.2.38.. F hitelez  által indított adósságrendezési eljárás sikertelensége esetén indítandó eljárás 

2.3.2.39. 
Családi cs dvédelmi szolgálathoz benyújtott adósságrendezési kérelem (f hitelez  
hiányában) 

2.3.2.40. 
Adósságrendezési ügyben hozott joger s bírósági végzést követ  intézkedések 
megtétele 

2.3.2.41. Adósságrendezési eljárásban bíróság által elrendelt egyezség végrehajtása 

2.3.2.42. Adósságtörlesztési eljárás 

2.3.2.43. Adósságtörlesztési végzés végrehajtása 

2.3.2.44. Adósságtörlesztési eljárás megszüntetése 

2.3.3. Hatósági Osztály 

2.3.3.1. 
A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézmények törvényességi ellen rzés 

2.3.3.2. köznevelési intézmények hatósági ellen rzése bejelentésre 

2.3.3.3. Írásbeli érettségi vizsga lebonyolításában történ  részvétel 
2.3.3.4. felvételi körzetek 

2.3.3.5. baleseti jegyz könyv megküldése 

2.3.3.6. 
A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézmények nyilvántartása 

2.3.3.7. 
A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézmények működési engedélyének kiadása 



2.3.3.8. 
fegyelmi eljárás során az iskolából, kollégiumból kizárt tanköteles tanulónak másikiskola, 
kollégium kijelölése 

2.3.3.9. Ideiglenes pedagógus igazolvány kiadása 

2.3.3.10. 
A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézmények működésér l igazolás kiadása 

2.3.4. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

2.3.4.1. Építési engedélyezési eljárás (örökségvédelem) 
2.3.4.2. Módosított építési engedélyezési eljárás (örökségvédelem) 
2.3.4.3. Fémkeres  műszer használatának engedélyezése (örökségvédelem) 

2.3.4.4. 
Szakhatósági közreműködés területileg illetékes általános építésügyi hatósági építési 
engedélyezési eljárásban 

2.3.4.5. Szakhatósági közreműködés vasúti építmény engedélyezési eljárásban 

2.3.4.6. Szakhatósági közreműködés légügyi hatósági engedélyezési eljárásban 

2.3.4.7. 
Szakhatósági közreműködés h termel  létesítmények létesítési engedélyezési 
eljárásában 

2.3.4.8. Szakhatósági közreműködés hírközlési hatósági eljárásban 

2.3.4.9. 
Szakkérdés vizsgálata kutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásával 
összefügg  bányászati engedélyezési eljárásban 

2.3.4.10. Régészeti feltárás engedélyezési eljárás (örökségvédelem) 
2.3.4.11. Használatbavételi engedélyezési eljárás (örökségvédelem) 
2.3.4.12. Fennmaradási engedélyezési eljárás (örökségvédelem) 
2.3.4.13. Engedély hatályának meghosszabbítási eljárása (örökségvédelem) 
2.3.4.14. Régészeti örökségvédelmi engedélyezési eljárás (örökségvédelem) 
2.3.4.15. Bejelentéshez kötött tevékenységek (örökségvédelem) 
2.3.4.16. Jogutódlás tudomásulvétele (örökségvédelem) 
2.3.4.17. Örökségvédelmi engedélyezési eljárás (örökségvédelem) 
2.3.4.18. Szakhatósági közreműködés zenés-táncos rendezvény tartási engedélyezési eljárásban 

2.3.4.19. Szakkérdés vizsgálat els fokú kiemelt építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban 

2.3.4.20. 
Szakkérdés vizsgálat a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre engedélyezési eljárásban 

2.3.4.21. 
Szakkérdés vizsgálat a bányatelek megállapításával összefügg  engedélyezési 
eljárásban 

2.3.4.22. Szakkérdés vizsgálat véd pillérrel összefügg  engedélyezési eljárásban 

2.3.4.23. 
Szakkérdés vizsgálat föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítményekkel 
összefügg  engedélyezési eljárásban 

2.3.4.24. 
Szakhatósági közreműködés szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárásban 

2.3.4.25. 
Szakhatósági közreműködés szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás 
engedélyezési eljárásában 

2.3.4.26. 
Szakhatósági közreműködés szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezési 
eljárásában 

2.3.4.27. 
Szakhatósági közreműködés szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapítására irányuló eljárás 

2.3.4.28. Szakkérdés vizsgálata el zetes környezetvédelmi hatósági vizsgálati eljárásban 

2.3.4.29. Szakkérdés vizsgálat környezeti hatásvizsgálati eljárásban 

2.3.4.30. Szakkérdés vizsgálat egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban 

2.3.4.31. 
Szakkérdés vizsgálat összevont eljárásban (összevont környezeti hatásvizsgálati és 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás) 

2.3.4.32. 
Szakkérdés vizsgálat útügyi hatósági engedélyezési eljárásban az út és műtárgyai stb. 
építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és 
megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése 

2.3.4.33. 
Szakkérdés vizsgálat útügyi hatósági engedélyezési eljárásban a gyorsforgalmi utak és 
műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának, 
megszüntetésének, elbontásának engedélyezése 



2.3.4.34. Szakkérdés vizsgálat sajátos ipari építmények engedélyezési eljárásban 

2.3.4.35. Szakkérdés vizsgálat villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban 

2.3.4.36. Szakkérdés vizsgálat telekalakítási engedélyezési eljárásban 

2.3.4.37. 
Szakkérdés vizsgálat term föld más célú felhasználására vonatkozó engedélyezési 
eljárásban 

2.3.4.38. 
Szakkérdés vizsgálat a kiköt , valamint a komp- és révátkel hely elvi létesítési, létesítési, 
használatbavételi, fennmaradási, rendeltetést l eltér  használati és megszüntetési 
engedélyezési eljárásában 

2.3.4.39. 
Szakkérdés vizsgálat a csak csónakok fogadására alkalmas kiköt k elvi létesítési, 
létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetést l eltér  használati és 
megszüntetési eljárásában 

2.3.4.40. 
Szakkérdés vizsgálat úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, 
vesztegl helyre, vízisportpályára és vízi repül térre vonatkozó létesítési, fennmaradási és 
használatbavételi engedélyezési eljárásában 

2.3.4.41. Összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás 

2.3.4.42. A hatóság örökségvédelmi felügyeleti hatósági ellen rzése 

2.3.4.43. Örökségvédelmi hatósági kötelezési eljárás 

2.3.4.44. Adó-és illetékkedvezményekkel kapcsolatos igazolási eljárás 

2.3.4.45. El zetes tájékoztatás örökségvédelmi szolgáltatás keretében 

2.3.4.46. Hatósági bizonyítvány kiállítása hatósági eljárásban 

2.3.4.47. Hivatalból induló építésrendészeti eljárás 

2.3.4.48. Kivitelezés ellen rzése 

2.3.4.49. 
Szakhatósági közreműködés szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentés 
tudomásulvételi eljárásban 

2.3.4.50. 
Szakkérdés vizsgálata szociális intézmények működésének nyilvántartásba történ  
eljárásban 

2.3.4.51. Szakkérdés vizsgálata kisajátítási tervek építésügyi hatósági záradékolási eljárásban 

2.3.4.52. 
Szakkérdés vizsgálat településrendezési eszközök és településképi arculati kézikönyv 
készítésében 

2.3.4.53. 
Szakhatósági közreműködés területileg illetékes általános építésügyi hatósági engedély 
hatályának meghosszabbítási eljárásban 

2.3.4.54. 
Szakhatósági közreműködés területileg illetékes általános építésügyi hatósági 
fennmaradási engedélyezési eljárásban 

2.3.4.55. 
Szakhatósági közreműködés területileg illetékes általános építésügyi hatósági 
használatbavételi engedélyezési eljárásban 

2.3.4.56. 
Szakhatósági közreműködés területileg illetékes általános építésügyi hatósági bontási 
engedélyezési eljárásban 

2.3.5. Népegészségügyi Osztály 

2.3.5.1. az egészségügyi dolgozó adott munkakörre való alkalmatlanságának, illetve korlátozással 
történ  alkalmasságának megállapítása, illetve amennyiben indokolt az egészségügyi 
dolgozót – valamennyi munkakörre kiterjed  hatállyal – az egészségügyi tevékenység 
folytatásától való eltiltása iránti eljárás 

2.3.5.2. A népegészségügyi célú, célzott szűr vizsgálatok esetében az értesítés kiküldése 
2.3.5.3. a természetgyógyászati tevékenység rendszeres hatósági ellen rzése 
2.3.5.4. Az egyes orvostechnikai eszközök rendeltetésszerű és biztonságos teljesít képességére 

vonatkozó követelményeknek való megfelel sség ellen rzése 
2.3.5.5. a népegészségügyi feladatkörében eljáró f városi és megyei kormányhivatal által 

megállapított indokolt szűr vizsgálatokkal kapcsolatban a háziorvosi szolgálatok 
értesítése a lakosságot érint  rizikófaktorokról 

2.3.5.6. a Kormányhivatal keretén kívül működ  Családvédelmi Szolgálat engedélyezése iránti 
eljárás 

2.3.5.7. a Kormányhivatal keretén kívül működ  Családvédelmi Szolgálat ellen rzése 
2.3.5.8. a felszíni vizeket, és a a felszín alatti vizeket és földtani közeget érint  

környezetkárosodás felderítésében és min sítésében népegészségügyi feladatkörben 
közreműködés 



2.3.5.9. madárvédelmi irányelvben meghatározott fajokat, él helyeiket, a védett és fokozottan 

védett fajokat, a Natura 2000 területeket érint érint  környezetkárosodás felderítésében 
és min sítésében népegészségügyi feladatkörben közreműködés 

2.3.5.10. a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekr l és fogyatékosságokról 
szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet  1. mellékletben felsorolt betegség vagy 
fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás kiállítására jogosult 
f orvosokat foglalkoztató szolgáltatók nyilvántartása 

2.3.5.11. a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekr l és fogyatékosságokról 
szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet  1. mellékletben felsorolt betegség vagy 
fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás  felülvizsgálata iránti 
eljárás lefolytatása 

2.3.5.12. egészségügyi szakképesítéssel rendelkez  alapnyilvántartásba vett személy elhalálozás 
tényének bejelentése az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartása felé 

2.3.5.13. saját célú ivóvízmű ellen rzése során népegészségügyi feladatkörben szakvélemény 
adása 

2.3.5.14. a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történ  
hozzáadásának népegészségügyi feladatkörben történ  ellen rzése 

2.3.5.15. büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének közegészségügyi-járványügyi 
ellen rzése 

2.3.5.16. oktató, nevel  és gondozó intézmények és tevékenységek közegészségügyi ellen rzése 
2.3.5.17. zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálata 
2.3.5.18. közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi el írások hatósági ellen rzése 
2.3.5.19. az egészségfejlesztési tevékenység keretében a lakossági célzott szűr vizsgálatok 

összehangolása, szervezése és felügyelete 
2.3.5.20. az egészségfejlesztési tevékenység keretében a lakosságot érint  és a megel zést 

szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában való részvétel 
2.3.5.21. az élelmiszer eredetű megbetegedések népegészségügyi feladatkörében történ  

kivizsgálása 
2.3.5.22. Fert z  betegségek bejelentésével kapcsolatos eljárás lefolytatása 
2.3.5.23. egy település lakosságát érint  megbetegedési veszély elhárítása érdekében véd oltások 

elrendelése 
2.3.5.24. munkakörökhöz kapcsolódó véd oltási kötelezettség tekintetében a veszélyeztetett 

munkakörök felmérésének eredményér l szakvélemény adása 
2.3.5.25. véd oltások alóli mentesítés jóváhagyása 
2.3.5.26. véd oltással kapcsolatos jelentések fogadása, adatok rögzítése az elektronikus 

járványügyi felügyeleti rendszerben 
2.3.5.27. véd oltást követ  nemkívánatos események, oltási reakciók (mellékhatásokat) és oltási 

balesetek jelentésének fogadása 
2.3.5.28. oltóanyagok elosztásának szervezése, nyilvántartás vezetése 
2.3.5.29. az egészségügyi szolgáltatók véd oltásokkal kapcsolatos feladatainak ellen rzése 
2.3.5.30. véd oltásra kötelezett személy oltásának elrendelése 
2.3.5.31. járványügyi érdekb l végzett szűr vizsgálatok elrendelése 
2.3.5.32. sürg sséggel jelentend  betegségr l vagy annak gyanújáról, kiemelt járványügyi 

jelent ségű fert zésr l, fert z  betegségr l vagy annak gyanújáról járványügyi 
vizsgálatok végzése 

2.3.5.33. fert z  beteg orvosi vizsgálatra illetve gyógykezelésre történ  kötelezése 
2.3.5.34. járványügyi megfigyelés és zárlat elrendelése 
2.3.5.35. kórokozó-hordozók járványügyi ellen rzés alá helyezése, illetve ellen rzés alá helyezés 

megszüntetése 
2.3.5.36. a bölcs dei ellátást nyújtó intézmények, óvodák, általános iskolák működésének 

felfüggesztése, bentlakásos gyermekintézmények működésének korlátozáse, továbbá 
egyéb helyi közösségi célokat szolgáló intézmények, helyi jelent ségű rendezvények 
működésének megtiltása járványveszély vagy járvány esetén 



2.3.5.37. fert z  betegek kórházba szállításának elrendelése 
2.3.5.38. a nem kórházban gyógykezelt fert z  beteg környzetében a folyamatos fert tlenítéshez 

szükséges fert tlenít szereket rendelkezésre bocsájtása 
2.3.5.39. egészségügyi kártev k elleni védekezés hatósági ellen rzése 
2.3.5.40. tetvesség felderítésére id szakos vagy soron kívüli, csoportos vagy egyedi vizsgálatok 

elrendelése, nyilvántartás vezetése 
2.3.5.41. az egészségügyi szolgáltató fert z  betegekkel és környezetükkel, valamint a járványok 

megel zésével kapcsolatos feladatainak elellen rzése 
2.3.5.42. az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással 

kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések vizsgálata 
2.3.5.43. építési engedély kiadása iránti eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági 

közreműködés 
2.3.5.44. módosított építési engedély kiadása iránti eljárásban  népegészségügyi feladatkörben 

szakhatósági közreműködés 
2.3.5.45. országos építési követelményekt l való eltérés engedélyezési eljárásban 

népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés 
2.3.5.46. használatbavételi engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben 

szakhatósági közreműködés 
2.3.5.47. Építési fennmaradási engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben 

szakhatósági közreműködés 
2.3.5.48. Építési engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárásban 

népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés 
2.3.5.49. A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény vagy vízhasználat engedélyezési 

eljárásban eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés 
2.3.5.50. Vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági 

közreműködés 
2.3.5.51. Vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben 

szakhatósági közreműködés 
2.3.5.52. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben 

szakhatósági közreműködés 
2.3.5.53. Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben 

szakhatósági közreműködés 

2.3.5.54. ivóvízkivételre nem hasznosítható és ivóvízbázisnak ki nem jelölhet  felszíni vízb l való 
egyedi ivóvízkivétel engedélyezésére irányuló eljárásában  népegészségügyi 
feladatkörben szakhatósági közreműködés 

2.3.5.55. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító 
telep, szennyvízelvezet  mű erre kijelölt eleme, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító mű 
kijelölése iránti eljárásában  népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés 

2.3.5.56. zenés, táncos rendezvény rendezvénytartási engedélyezési eljárásában 
népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés 

2.3.5.57. üzletköteles termék forgalmazására szolgáló üzlet működési engedélyezési eljárásában 
népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés 

2.3.5.58. a telepengedély kiadása iránti eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági 
közreműködés 

2.3.5.59. a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban népegészségügyi feladatkörben 
szakhatósági közreműködés 

2.3.5.60. közterületi vízvételi hely (közkifolyó) áthelyezésének, megszüntetésének el zetes 
közegészségügyi szakhatósági elbírálása 

2.3.5.61. a felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi 
létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcs k és mozgójárdák engedélyezésére 
irányuló eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés 

2.3.5.62. a polgári repül tér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, 
használatbavételének engedélyezésére, a repül tér létesítésének, fejlesztésének és 
megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének 
szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési 
engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban népegészségügyi feladatkörben 



szakhatósági közreműködés 
2.3.5.63. a polgári repül tér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, 

használatbavételének engedélyezésére, a repül tér létesítésének, fejlesztésének és 
megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének 
szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények 
használatbavételi engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban népegészségügyi 
feladatkörben szakhatósági közreműködés 

2.3.5.64. a polgári repül tér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, 
használatbavételének engedélyezésére, a repül tér létesítésének, fejlesztésének és 
megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének 
szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények 
fennmaradási engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban népegészségügyi 
feladatkörben szakhatósági közreműködés 

2.3.5.65. a polgári repül tér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, 
használatbavételének engedélyezésére, a repül tér létesítésének, fejlesztésének és 
megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének 
szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények bontására 
irányuló hatósági eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés 

2.3.5.66. a repül terek környezetében létesítend  zajgátló véd övezetek kijelölésével kapcsolatos 
eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés 

2.3.5.67. építési engedély kiadása iránti engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés 
vizsgálata 

2.3.5.68. módosított építési engedély kiadása iránti engedélyezési eljárásban népegészségügyi 
szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.69. építési engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárásban 
népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.70. országos építési követelményekt l való eltérés engedélyezési eljárásban 
népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.71. használatbavételi engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.72. építési fennmaradási engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.73. sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban 

népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.74. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában (a min sítési eljárás és a 

bírság kiszabásának kivételével, a területi környezetvédelmi hatóság els fokú eljárása) 
népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.75. a nem veszélyes hulladék (kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, el kezelése, 
tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása) hulladékgazdálkodási engedélyezési 
eljárásában népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.76. A környezethasználó el zetes vizsgálat iránti engedélyezése  eljárásban 
népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.77. környezeti hatásvizsgálati eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.78. egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés 

vizsgálata 
2.3.5.79. környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési összevont 

eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.80. környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.81. A felszín alatti vizek védelmér l szóló kormányrendelet szerinti   tényfeltárásra 

kötelezésre  irányuló döntése meghozatala iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés 
vizsgálata 

2.3.5.82. A felszín alatti vizek védelmér l szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv 
elfogadására, irányuló döntése meghozatala iránti eljárásban népegészségügyi 
szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.83. A felszín alatti vizek védelmér l szóló kormányrendelet szerinti  tényfeltárási 
záródokumentáció elbírálására irányuló döntés meghozatala iránti eljárásban 



népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.84. A felszín alatti vizek védelmér l szóló kormányrendelet szerinti az „(E) egyedi 

szennyezettségi határérték” megállapítására irányuló döntés meghozatala iránti 
eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.85. A felszín alatti vizek védelmér l szóló kormányrendelet szerinti  a szennyezettséggel, 
károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a beavatkozási 
terv elfogadására irányuló döntése meghozatala iránti eljárásban népegészségügyi 
szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.86. A felszín alatti vizek védelmér l szóló kormányrendelet szerinti, - a (D) kármentesítési 
célállapot határérték megállapítására irányuló döntése meghozatala iránti eljárásban 
népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.87. A felszín alatti vizek védelmér l szóló kormányrendelet szerinti a beavatkozás 
elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére irányuló 
döntése meghozatala iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.88. A felszín alatti vizek védelmér l szóló kormányrendelet szerinti, a beavatkozási 
záródokumentáció elfogadásával való befejezésére, elrendelésére,  a beavatkozási 
záródokumentáció elfogadásával való befejezésére irányuló döntés meghozatala iránti 
eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.89. A felszín alatti vizek védelmér l szóló kormányrendelet szerinti  a kármentesítési 
monitoring elrendelésére irányuló döntése meghozatala iránti eljárásban 
népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.90. A felszín alatti vizek védelmér l szóló kormányrendelet szerinti a kármentesítés 
befejezésére irányuló döntés meghozatala iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés 
vizsgálata 

2.3.5.91. A felszín alatti vizek védelmér l szóló kormányrendelet szerinti a kármentesítési 
monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló döntés meghozatala iránti eljárásban 
népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.92. A kivitelez  részére a zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési id szakokra, 
valamint az építkezés közben el forduló, el re nem tervezhet , határérték feletti 
zajterhelést okozó épít ipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása iránti 
eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.93. Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 
rendelet alapján indított, a VOC diffúz kibocsátási határértékek betartása alóli, felmentés 
megadása iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.94. Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 
rendelet alapján indított, a zárt körülmények között nem végezhet  bevonatfelviteli, 
festési tevékenységek esetében a VOC kibocsátási határértékek betartása alóli felmentés 
megadása iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.95. Állatkert létesítésének engedélyezésére irányuló eljárásában népegészségügyi 
szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.96. Állatkert működésének engedélyezésére irányuló eljárásában népegészségügyi 
szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.97. 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (állati melléktermékekre vonatkozó 
rendelet) 24. cikk (1) bekezdés a) és e)–j) pontjában meghatározott tevékenységet végz  
üzem működésének engedélyezésére irányuló eljárásban népegészségügyi szakkérdés 
vizsgálata 

2.3.5.98. a szennyvíz és szennyvíziszap mez gazdasági felhasználásának engedélyezése és az 
engedély meghosszabbítása iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.99. a nem mez gazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mez gazdasági 
felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban 
népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.100. Nappali szociális ellátás esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történ  
bejegyzése iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 

2.3.5.101. bentlakásos szociális intézményi ellátás esetén az engedélyes szolgáltatói 
nyilvántartásba történ  bejegyzése iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés 



vizsgálata 
2.3.5.102. bölcs de, mini bölcs de esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történ  

bejegyzése iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.103. gyermekek átmeneti otthona esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történ  

bejegyzése iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.104. családok átmeneti otthona esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történ  

bejegyzése iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.105. gyermekotthon és utógondozó otthon esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba 

történ  bejegyzése iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.106. Munkahelyi bölcs de esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történ  

bejegyzése iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.107. családi bölcs de esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történ  bejegyzése 

iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.108. napközbeni gyermekfelügyelet esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történ  

bejegyzése iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.109. alternatív napközbeni ellátás esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történ  

bejegyzése iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.110. támogatott lakhatás esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történ  bejegyzése 

iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.111. Nappali szociális ellátással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi 

szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.112. bentlakásos szociális intézményi ellátással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban 

népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.113. bölcs dével, mini bölcs dével kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi 

szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.114. gyermekek átmeneti otthonával kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi 

szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.115. családok átmeneti otthonával kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi 

szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.116. utógondozó otthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi 

szakkérdés vizsgálata 
2.3.5.117. Gyermekotthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi szakkérdés 

vizsgálata 
2.3.5.118. Fürd helyek felosztására, összevonására irányuló eljárás 
2.3.5.119. Természetes fürd vízek felosztására, összevonására irányuló eljárás 
2.3.5.120. Természetes fürd vizekr l kérelemre tájékoztatás adása 
2.3.5.121. 

Az elhanyagolt műveken rovar- illetve rágcsálóirtás, valamint elhanyagolt műveken 
veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata tárgyban indult eljárás 

2.4. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

2.4.1. Családtámogatási Osztály 

2.4.1.1. Családi pótlékra vonatkozó igényelbírálást, igényérvényesítést el készít  feladatok 

2.4.1.2. Nevelési ellátásra való jogosultság elbírálása, megállapítása 

2.4.1.3. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság elbírálása, megállapítása 

2.4.1.4. 
Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegésével, tankötelezettség 
mulasztásával kapcsolatos feladatok 

2.4.1.5. Jogalap nélkül igénybe vett ellátás megállapítása 

2.4.1.6. Méltányossági kérelemre induló eljárásban való közreműködés 

2.4.1.7. Hatósági igazolványok megrendelése 

2.4.1.8. 
Gyermekgondozást segít  ellátásra vonatkozó igényelbírálást, igényérvényesítést 
el készít  feladatok 

2.4.1.9. Gyermekgondozást segít  ellátásra való jogosultság elbírálása, megállapítása 

2.4.1.10. Jogalap nélkül igénybe vett ellátás megállapítása 



2.4.1.11. Méltányossági kérelemre induló eljárásban való közreműködés 

2.4.1.12. 
Gyermeknevelési támogatás ellátásra vonatkozó igényelbírálást, igényérvényesítést 
el készít  feladatok 

2.4.1.13. Gyermeknevelési támogatás ellátásra való jogosultság elbírálása, megállapítása 

2.4.1.14. Jogalap nélkül igénybe vett ellátás megállapítása 

2.4.1.15. Anyasági támogatásra vonatkozó igényelbírálást, igényérvényesítést el készít  feladatok 

2.4.1.16. Anyasági támogatás ellátásra való jogosultság elbírálása, megállapítása 

2.4.1.17. Jogalap nélkül igénybe vett ellátás megállapítása 

2.4.1.18. 
Fogyatékossági támogatásra vonatkozó igényelbírálást, igényérvényesítést el készít  
feladatok 

2.4.1.19. Fogyatékossági támogatás ellátásra való jogosultság elbírálása, megállapítása 

2.4.1.20. Jogalap nélkül igénybe vett ellátás megállapítása 

2.4.1.21. Nagycsaládos gázár-kedvezmény igényelbírálást, igényérvényesítést el készít  feladatok 

2.4.1.22. Nagycsaládos gázár-kedvezmény igénybevételére való jogosultság megállapítása 

2.4.1.23. Nagycsaládos gázár-kedvezmény igénybevételének ellen rzése 

2.4.1.24. Támogatási feltételeknek való megfelelés megállapítása 

2.4.1.25. 
Ügyfél által benyújtott kérelmek elbírálása (jelzálogjog törlése, további jogok, tények 
bejegyzéséhez hozzájárulás, tulajdoni viszonyok változásához hozzájárulás) 

2.4.1.26. Végrehajtási eljárásba való bekapcsolódás 

2.4.1.27. Három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel- tartozásainak csökkentése 

2.4.1.28. Állam javára bejegyzett jelzálogjoggal való rendelkezés határozott id n belül 

2.4.1.29. 
Hivatalból induló hatósági közigazgatási eljárás lefolytatása lakáscélú állami támogatás 
visszakövetelése vonatkozásában 

2.4.1.30. Az adóhatóság felé végrehajtási eljárás kezdeményezése 

2.4.2 Egészségbiztosítási Osztály 

2.4.2.1. Csecsem gondozási díj ellátásra való jogosultság megállapítása 

2.4.2.2. Gyermekgondozási díj ellátásra való jogosultság megállapítása 

2.4.2.3. Táppénz ellátásra való jogosultság megállapítása 

2.4.2.4. Táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapítása 

2.4.2.5. Baleset üzemiségének elbírálása 

2.4.2.6. 
Egyéni vállalkozók, külföldinek min sül  vállalkozásnál biztosítottak üzemi balesetének 
kivizsgálása, az üzemi baleseti jegyz könyv felvétele 

2.4.2.7. Baleseti táppénzre való jogosultság elbírálása 

2.4.2.8. Utazási költségtérítés ellátásra való jogosultság elbírálása 

2.4.2.9. A megállapított egészségbiztosítási pénzbeli ellátások folyósításra történ  el készítése 

2.4.2.10. A jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésével kapcsolatos feladatok 

2.4.2.11. 
A jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésével kapcsolatosan el terjesztett 
méltányossági kérelmekkel kapcsolatos feladatok 

2.4.2.12. A visszaérkezett pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok 

2.4.2.13. Keres képtelenséggel összefügg  adatok nyilvántartása, elemzése 

2.4.2.14. 
A munkáltatók által kezdeményezett keres képtelenségi felülvizsgálattal kapcsolatos 
feladatok ellátása 

2.4.2.15. 

Az üzemi balesetb l vagy foglalkozási megbetegedésb l ered  egészségkárosodás miatt 
igénybevett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési díjának 
utólagos megtérítése 

2.4.2.16. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása 

2.4.2.17. TAJ-t igazoló hatósági igazolvány kiadása 

2.4.2.18. TAJ érvénytelenítése, az érvénytelen igazolványok megsemmisítése 

2.4.2.19. 
Nemzetközi egyezmények, illet leg szociális biztonsági rendszerekkoordinálásáról szóló 
uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, Európai Egészségbiztosítási Kártya 



kibocsátása 

2.4.2.20. 
A külföldön biztosított TAJ-al rendelkez  személyek bejelentésének kezelésével 
kapcsolatos feladatok ellátása 

2.4.2.21. 
TAJ-al rendelkez  személyek azonosító adatainak nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatok 

2.4.2.22. 
A bejelentett személyek jogviszonyainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi 
szolgáltatásra jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatok 

2.4.2.23. 
Az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési és adatszolgáltatási 
feladatok 

2.4.2.24. Az okirati bizonyítási eljárással kapcsolatos feladatok 

2.4.2.25. 
Az anyatej elszámolások fogadásával, feldolgozásával ellen rzésével kapcsolatos 
feladatok 

2.4.2.26. Az elektronikus ügyintézéssel történ  regisztrációval kapcsolatos feladatok 

2.4.2.27. Egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos megállapodás kötés 

2.4.2.28. 
Az Ebtv.-ben meghatározott adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettséget nem 
teljesít k bírságolásával kapcsolatos feladatok 

2.4.2.29. 
Hatósági bizonyítvány kiállítása a családok otthonteremtési kedvezményének 
igénybevételéhez 

2.4.2.30. Külföldön történ  gyógykezelés költségeinek megtérítése 

2.4.3. Nyugdíjbiztosítási Osztály 

2.4.3.1. Öregségi nyugdíj ellátásra jogosultság megállapítása 

2.4.3.2. Az öregségi nyugdíj összegének meghatározása 

2.4.3.3. N k kedvezményes öregségi nyugdíj ellátásra jogosultság megállapítása 

2.4.3.4. N k kedvezményes öregségi nyugdíj  összegének meghatározása 

2.4.3.5. Rögzített öregségi nyugdíj ellátásra jogosultság megállapítása 

2.4.3.6. Rögzített öregségi nyugdíj összegének meghatározása 

2.4.3.7. Korhatár el tti ellátásra való jogosultság megállapítása 

2.4.3.8. Korhatár el tti ellátás összegének meghatározása 

2.4.3.9. Korhatár el tti ellátás megszüntetése 

2.4.3.10. Özvegyi nyugdíj ellátásra jogosultság megállapítása 

2.4.3.11. Özvegyi nyugdíj összegének meghatározása 

2.4.3.12. Árvaellátásra jogosultság megállapítása 

2.4.3.13. Árvaellátás összegének meghatározása 

2.4.3.14. Szül i nyugdíj megállapításával összefügg  feladatok 

2.4.3.15. Baleseti hozzátartozói nyugellátásokkal kapcsolatos feladatok 

2.4.3.16. Baleseti járadék megállapításával kapcsolatos feladatok 

2.4.3.17. Rokkantsági járadék megállapításával összefügg  feladatok ellátása 

2.4.3.18. Bányászok egészségkárosodási járadék ellátásra való jogosultság megállapítása 

2.4.3.19. Átmeneti bányászjáradék ellátásra való jogosultság megállapítása 

2.4.3.20. Táncművészeti életjáradék ellátásra való jogosultság megállapítása 

2.4.3.21. Adategyeztetési eljárással összefügg  feladatok 

2.4.3.22. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem elbírálása 

2.4.3.23. Tanúmeghallgatási eljárás kezdeményezése, döntés az eljárás alapján 

2.4.3.24. 
Korkedvezményes szolgálati id  megállapítása érdekében azonosítási eljárás 
lefolytatása, döntés a beszámíthatóságról 

2.4.3.25. Megtérítési kötelezettség megállapítása 

2.4.3.26. Jogalap nélkül felvett ellátásokkal kapcsolatos feladatok 

2.4.3.27. 
Nyugellátások módosításával összefügg  feladatok 
 

2.4.3.28. Hivatalból indított eljárás során - esedékes felülvizsgálat- szakkérdés alapján döntés az 



ellátásra való jogosultságról 
 

2.4.3.29. 
Állapotrosszabbodás bejelentésével összefügg  feladatok 
 

2.4.3.30. 
Nyugellátások megállapítása iránti kérelmek és az ellátások folyósításával összefügg  
kérelmek továbbítása 

2.4.4. Rehabilitációs Ellátási és Szakért i Osztály 

2.4.4.1. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti kérelmek elbírálása, a 
rokkantsági ellátásra való jogosultság megállapítása 

2.4.4.2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti kérelmek elbírálása, a 
rehabilitációs ellátásra való jogosultság megállapítása 

2.4.4.3. 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti kérelmek elbírálása a 
koordinációs rendeletek hatálya alá tartozó ügyekben - a rokkantsági ellátásra való 
jogosultság megállapítása 

2.4.4.4. 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti kérelmek elbírálása a 
koordinációs rendeletek hatálya alá tartozó ügyekben - a rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság megállapítása 

2.4.4.5. Hivatalból indított eljárás során soros komplex min sítés alapján döntés a rokkantsági 
ellátásra való jogosultságról 

2.4.4.6. Hivatalból indított eljárás során soros komplex min sítés alapján döntés a rehabilitációs 
ellátásra való jogosultságról 

2.4.4.7. Hatósági bizonyítvány kiállítása a komplex min sítés eredményér l 

2.4.4.8. Rehabilitációs kártya iránti kérelem elbírálása, jogosultság rögzítése 

2.4.4.9. A jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelésével kapcsolatos feladatok ellátása 

2.4.4.10. A jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelez  határozattal szemben benyújtott 
méltányossági kérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátása 

2.4.4.11. 

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek hatálya alá nem tartozó ellátás esetén szakvélemény adása a 
Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkez , az Európai Unió 
tagállamában, az Európai Gazdasági Térségr l szóló megállapodásban részes más 
államban, vagy abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és 
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségr l szóló megállapodásban nem részes 
állam állampolgárával azonos jogállást élvez , a kétoldalú szociális biztonsági 
egyezménnyel érintett államban biztosítottnak min sül  személy rehabilitálhatóságáról, 
valamint javaslattétel az orvosi rehabilitációhoz szükséges egészségügyi szolgáltatásokra 

2.4.4.12. Együttműködés a rehabilitációs ellátásban részesül  személlyel a rehabilitáció id tartama 
alatt 

2.4.4.13. Rehabilitációs terv készítése, folyamatos karbantartása a rehabilitációs ellátás 
folyósításának id tartama alatt 

2.4.4.14. Együttműködés a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató 
munkáltatókkal 

2.4.4.15. Rehabilitációs ellátás megszüntetésének kezdeményezése 

2.4.4.16. Szakkérdésben közreműködés – baleseti járadékra jogosultság megállapításához, az 
ellátás továbbfolyósításához, a baleseti egészség-károsodás mértékének megállapítása 

2.4.4.17. 
Szakkérdésben közreműködés – bányászok egészség-károsodási járadéka jogosultság 
megállapításához, az ellátás továbbfolyósításához, az egészség-károsodás mértékének 
megállapítása 

2.4.4.18. 
Szakkérdésben közreműködés – hozzátartozói nyugellátásra jogosultság 
megállapításához, az ellátás továbbfolyósításához, az egészség-károsodás mértékének 
megállapítása 



2.4.4.19. Szakkérdésben közreműködés – rokkantsági járadéka jogosultság megállapításához, az 
ellátás továbbfolyósításához az egészség-károsodás mértékének megállapítása 

2.4.4.20. Szakkérdésben közreműködés - fogyatékossági támogatás esetén a súlyos 
fogyatékosság fennállásának megállapítása és az önkiszolgálási képesség vizsgálata 

2.4.4.21. 
Szakkérdésben közreműködés – magasabb összegű családi pótlék esetén az egészség-
károsodás mértékének megállapítása és az egészség-károsodásnak a kérelmez  18. 
életéve el tti fennállása vélelmezése 

2.4.4.22. Szakkérdésben közreműködés - hadirokkantság esetén a hadi eredetű fogyatkozás és az 
általa okozott egészség-károsodás mértékének megállapítása 

2.4.4.23. Szakkérdésben közreműködés – a közúti járművezet k egészségi alkalmasságának 
vizsgálata 

2.4.4.24. Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványra való jogosultságának 
megállapítása 

2.4.4.25. Keres képesség vagy keres képtelenség elbírálása 

2.4.4.26. Közleked képesség vizsgálata a gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-
mentességre való jogosultság igazolásához 

2.4.4.27. A lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadály-mentesítési 
támogatásra való jogosultság igazolásához a közleked képesség vizsgálata 

2.4.4.28. Kivételes rokkantsági ellátásra való jogosultság elbírálása 

2.5. Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

2.5.1. Foglalkoztatási Osztály 

2.5.1.1 Munkaer -piaci szolgáltatás - Foglalkozási Információs Tanácsadó működtetése 

2.5.1.2. Munkaer -piaci szolgáltatás - csoportos tájékoztató, munkaer -piaci információnyújtás 

2.5.1.3. Munkaer -piaci szolgáltatás - álláskeresési tanácsadás 

2.5.1.4. Munkaer -piaci szolgáltatás - munkavállalási tanácsadás 

2.5.1.5. Munkaer -piaci szolgáltatás - pályaválasztási tanácsadás 

2.5.1.6. Munkaer -piaci szolgáltatás - álláskeresési technikák oktatása 

2.5.1.7. Munkaer -piaci szolgáltatás - preventív iskolai tájékoztatók 

2.5.1.8. Munkaer -piaci szolgáltatás - reintegráló csoportfoglalkozás 

2.5.1.9. Munkaer -piaci szolgáltatás - impulzus csoportfoglalkozás 

2.5.1.10. Munkaer -piaci szolgáltatás - pályaorientációs csoportfoglalkozás 

2.5.1.11. Munkaer -piaci szolgáltatás - kulcsképesség feltáró csoportfoglalkozás 

2.5.1.12. Vásárolt munkaer -piaci szolgáltatással kapcsolatos feladatok 

2.5.1.13. Helyi és helyközi utazási költség megtérítése 

2.5.1.14. Közfoglalkoztatott részére helyi és helyközi utazási költség megtérítése 

2.5.1.15. Általános munkaer igényekre vonatkozó bejelentések fogadása 

2.5.1.16. Általános munkaközvetítés 

2.5.1.17. Álláskeres  nyilvántartásának szüneteltetése 

2.5.1.18. Álláskeres  nyilvántartásból való törlése 

2.5.1.19. Álláskeres  nyilvántartásból való szankciós törlése és kizárása közfoglalkoztatásból 
2.5.1.20. Támogatáshoz kapcsolódó munkaer igényekre vonatkozó bejelentések fogadása 

2.5.1.21. Támogatáshoz kapcsolódó munkaközvetítés 

2.5.1.22. Támogatott álláskeres  nyilvántartásának szüneteltetése 

2.5.1.23. Támogatott álláskeres  nyilvántartásból való törlése 

2.5.1.24. 
Támogatással foglalkoztatni kívánt álláskeres  nyilvántartásból való szankciós törlése és 
kizárása közfoglalkoztatásból 

2.5.1.25. Közfoglalkoztatási munkaer igényekre vonatkozó bejelentések fogadása 



2.5.1.26. Közfoglalkoztatásra vonatkozó munkaközvetítés 

2.5.1.27. Közfoglalkoztatott álláskeres  nyilvántartásának szüneteltetése 

2.5.1.28. 
Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatni kívánt álláskeres  nyilvántartásból való 
szankciós törlése és kizárása közfoglalkoztatásból 

2.5.1.29. 
Az álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek és a követelések 
érvényesítése 

2.5.1.30. Foglalkoztatás b vítését szolgáló támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok 

2.5.1.31. Foglalkoztatás b vítését szolgáló támogatással kapcsolatos pénzügyi feladatok 

2.5.1.32. Foglalkoztatás b vítését szolgáló támogatás hatósági szerz désének módosítása 

2.5.1.33. 
Foglalkoztatás b vítését szolgáló támogatás hatósági szerz désének közös 
megegyezéssel történ  megszüntetése 

2.5.1.34. 

Foglalkoztatás b vítését szolgáló támogatás hatósági szerz désének megszüntetése 
szerz désszegés esetén, visszakövetelés 
 

2.5.1.35. 
Álláskeres k vállalkozóvá válását el segít  támogatás megállapításával kapcsolatos 
feladatok 

2.5.1.36. 
Álláskeres k vállalkozóvá válását el segít  támogatásával kapcsolatos pénzügyi 
feladatok 

2.5.1.37. 
Álláskeres k vállalkozóvá válását el segít  támogatás hatósági szerz désének 
módosítása 

2.5.1.38. 
Álláskeres k vállalkozóvá válását el segít  támogatás hatósági szerz désének közös 
megegyezéssel történ  megszüntetése 

2.5.1.39. 
Álláskeres k vállalkozóvá válását el segít  támogatás hatósági szerz désének 
megszüntetése szerz désszegés esetén, visszakövetelés 

2.5.1.40. Munkahelymeg rz  támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok 

2.5.1.41. Munkahelymeg rz  támogatással kapcsolatos pénzügyi feladatok 

2.5.1.42. Munkahelymeg rz  támogatás hatósági szerz désének módosítása 

2.5.1.43. 
Munkahelymeg rz  támogatás hatósági szerz désének közös megegyezéssel történ  
megszüntetése 

2.5.1.44. 
Munkahelymeg rz  támogatás hatósági szerz désének megszüntetése 
szerz désszegés esetén, visszakövetelés 

2.5.1.45. Elhelyezkedési juttatás megállapításával kapcsolatos feladatok 

2.5.1.46. Elhelyezkedési juttatással kapcsolatos pénzügyi feladatok 

2.5.1.47. Elhelyezkedési juttatás hatósági szerz désének módosítása 

2.5.1.48. 
Elhelyezkedési juttatás hatósági szerz désének közös megegyezéssel történ  
megszüntetése 

2.5.1.49. 
Elhelyezkedési juttatás hatósági szerz désének megszüntetése szerz désszegés 
esetén, visszakövetelés 

2.5.1.50. Munkaer -piaci programok támogatásának megállapításával kapcsolatos feladatok 

2.5.1.51. Munkaer -piaci programok támogatásával kapcsolatos pénzügyi feladatok 

2.5.1.52. Munkaer -piaci programok hatósági szerz désének módosítása 

2.5.1.53. 
Munkaer -piaci programok hatósági szerz désének közös megegyezéssel történ  
megszüntetése 

2.5.1.54. 
Munkaer -piaci programok hatósági szerz désének megszüntetése szerz désszegés 
esetén, visszakövetelés 

2.5.1.55. 
A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaer -toborzás el segítése 
érdekében nyújtott támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok 

2.5.1.56. 
A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaer -toborzás el segítése 
érdekében nyújtott támogatással kapcsolatos pénzügyi feladatok 

2.5.1.57. 
A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaer -toborzás el segítése 
érdekében nyújtott támogatás hatósági szerz désének módosítása 

2.5.1.58. 
A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaer -toborzás el segítése 
érdekében nyújtott támogatás hatósági szerz désének közös megegyezéssel történ  



megszüntetése 

2.5.1.59. 
A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaer -toborzás el segítése 
érdekében nyújtott támogatás hatósági szerz désének megszüntetése, visszakövetelés 

2.5.1.60. A harmadik országbeli állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése 

2.5.2 Munkaügyi és Munkavédelmi Ellen rzési Osztály 

2.5.2.1. 
A jognyilatkozat alakszerűségére és a bejelentési kötelezettség megtartására irányuló 
munkaügyi ellen rzés 

2.5.2.2. 
A jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételek megtartására irányuló munkaügyi 
ellen rzés 

2.5.2.3. 
A n k, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására irányuló 
munkaügyi ellen rzés 

2.5.2.4. A munka- és pihen id re irányuló munkaügyi ellen rzés 

2.5.2.5. A munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére irányuló munkaügyi ellen rzés 

2.5.2.6. 
A munkaszerz dés tartalmi elemeire / a tájékoztatási kötelezettségre / az igazolások 
kiadására és elszámolásra irányuló munkaügyi ellen rzés 

2.5.2.7. 
A külföldi állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, 
foglalkoztatására irányuló munkaügyi ellen rzés 

2.5.2.8. A munkaer -kölcsönzésre irányuló munkaügyi ellen rzés 

2.5.2.9. A teljesítménykövetelménnyel összefüggésben folytatott munkaügyi ellen rzés 

2.5.2.10. 
A külföldi állampolgár magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére irányuló 
munkaügyi ellen rzés 

2.5.2.11. 
A 2007. évi II. törvény 71. § (1), (2), és (8) bekezdése szerinti kötelezettségek 
megtartására irányuló munkaügyi ellen rzés 

2.5.2.12. 
2.5.2.12. Szolgáltatásnyújtással érintett EGT-állam hatóságától érkezett megkeresés 
teljesítéséhez adatok beszerzésére irányuló munkaügyi ellen rzés 

2.5.2.13. 
A munkaügyi és munkavédelmi eljárásokban megállapított befizetési kötelezettség 
végrehajtásának foganatosítása 

2.5.2.14. Adatszolgáltatás az állami foglalkoztatási szerv részére 

2.5.2.15. 
Hatósági nyilvántartás a munkaügyi ellen rzés megállapítása szerint jogsértéssel érintett 
munkáltatókról 

2.5.2.16. 
A munkaügyi el írások végrehajtásának el segítését szolgáló tájékoztató tevékenység 
ellátása 

2.5.2.17. 
Az egészséget nem veszélyeztet  és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 

és kötelezettségek teljesítésére irányuló munkavédelmi ellen rzés 

2.5.2.18. 
A munkahelyekre, munkaeszközökre, technológiákra és anyagokra, egyéni 
véd eszközökre vonatkozó követelmények munkavédelmi ellen rzése 

2.5.2.19. A súlyos munkabalesetekre irányuló munkavédelmi ellen rzés 

2.5.2.20. A súlyosnak nem min sül  munkabalesetekre irányuló munkavédelmi ellen rzés 

2.5.2.21. 
A foglalkozási megbetegedésekre és fokozott expozíciós esetekre irányuló munkavédelmi 
ellen rzés 

2.5.2.22. 
Tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat, a 
munkavédelmi képvisel ket, továbbá az érdekképviseleteket 

2.5.2.23. Beszámoló készítése a munkavédelmi és munkaügyi vizsgálatok tapasztalatairól 

2.5.2.24. 
Nyilvántartás a rákkelt /mutagén anyagokkal tevékenységet végz  munkáltatókról és 
munkavállalókról 

2.5.2.25. 
Adatszolgáltatás a munkavédelmi szabályok megtartásával összefüggésben vezetett 
hatósági nyilvántartásba 

2.5.2.26. Fokozott expozícióval és foglalkozási megbetegedéssel összefügg  adatkezelés 

2.5.2.27. Munkabalesetekkel összefügg  adatkezelés, nyilvántartás vezetése 

2.5.2.28. 
Piacfelügyeleti hatósági feladatok ellátása az egyéni véd eszközök és a munkaeszközök 
tekintetében 

2.5.2.29. 
Egészségügyi szolgáltatásnál használt, éles vagy hegyes munkaeszközökkel összefügg  
adatkezelés 



2.5.2.30. A FESZ orvosa által végzett véd oltások bejelentésével összefügg  adatkezelés 

2.5.2.31. Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentésével összefügg  adatkezelés 

2.5.2.32. 
Épít ipari kivitelezési tevékenység bejelentésével összefügg  adatkezelés, nyilvántartás 
vezetése 

2.5.2.33. Biológiai kóroki tényez kkel történ  tevékenység bejelentésével összefügg  adatkezelés 

2.5.2.34. 
Azbesztexpozíció kockázatával járó munkavégzés bejelentésével összefügg  
adatkezelés 

2.6. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

2.6.1. Növény- és Talajvédelmi Osztály 

2.6.1.1. 

A mez gazdasági termel k károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének 
term helyi ellen rzése során a kijuttatástechnika (felhasznált készítmények, 
növényvédelmi gép, növényvédelmi technológia) ellen rzése 

2.6.1.2. 

A mez gazdasági termel k károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének 
term helyi ellen rzése során az egészségügyi és a kémiai biztonság (id járási feltételek, 
környezetvédelmi el írások - él vizek, vadak, egyéb el  szervezetek és él helyek 
védelme - betartása, munkavédelmi el írások betartása - véd seszközök használata) 
ellen rzése 

2.6.1.3. 

A mez gazdasági termel k károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének 
term helyi ellen rzése során az engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt 
szakképesítés meglétének, a növényvéd  szer felhasználási és vásárlási engedély 
érvényességének az ellen rzése 

2.6.1.4. 

A mez gazdasági termel k károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének 
telephelyi ellen rzése során a személyi feltételek (növényvéd  szer vásárlási és 
felhasználási engedéllyel rendelkez  dolgozók, növényvédelmi szakirányító) ellen rzése 

2.6.1.5. 

A mez gazdasági termel k károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének 
telephelyi ellen rzése során a nyilvántartások (növényvéd  szer készlet, növényorvosi 
vények, kiürült növényvéd  szeres göngyölegek) ellen rzése 

2.6.1.6. 
A mez gazdasági termel k károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének 
telephelyi ellen rzése során a permetezési napló vezetésének az ellen rzése 

2.6.1.7. 

A mez gazdasági termel k károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének 
telephelyi ellen rzése során a növényvédelmi véd eszközök, els segélynyújtó eszközök, 
ruhaváltásra és tisztálkodásra alkalmas helység meglétének az ellen rzése 

2.6.1.8. 
A mez gazdasági termel k károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének 
telephelyi ellen rzése során a veszélyes hulladékok kezelésének az ellen rzése 

2.6.1.9. 

A mez gazdasági termel k károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének 
telephelyi ellen rzése során a termel i növényvéd  szer raktár feliratozásának az 
ellen rzése 

2.6.1.10. 

A mez gazdasági termel k károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének 
telephelyi ellen rzése során a növényvédelmi gép típusának és típusmin sítésének az 
ellen rzése 

2.6.1.11. 
Szükséghelyzeti felhasználási engedéllyel rendelkez  neonikotinoid hatóanyagtartalmú 
csávázószerek kijuttatása kapcsán történ  eljárás 

2.6.1.12. 
Szükséghelyzeti felhasználási engedéllyel rendelkez  növényvéd  szerek kijuttatásának 
az engedélyezése 

2.6.1.13. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egység működési engedélyének az 

ellen rzése 

2.6.1.14. 

A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egység személyi feltételeinek 
(forgalmazásért felel s személy képesítése, engedélye, munkaszerz dése/foglalkoztatási 
jogcíme, egészségügyi alkalmassága) az ellen rzése 

2.6.1.15. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvéd  szerek fajták 
(gombaöl , rovaröl , gyomirtó) szerinti elhelyezésének az ellen rzése 

2.6.1.16. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a raktárhelyiség feliratozásának 
az ellen rzése 

2.6.1.17. A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a helyiség szilárd 



aljzatburkolatának az ellen rzése 

2.6.1.18. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a helyiség tisztíthatóságának 
az ellen rzése 

2.6.1.19. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a nyílászárók biztonsági 
követelményeknek való megfelelésének az ellen rzése 

2.6.1.20. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a csapadékvíz elvezetésének 
az ellen rzése 

2.6.1.21. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a folyamatos szell ztetés 
biztosításának az ellen rzése 

2.6.1.22. 

A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a véd eszközök, 
els segélynyújtó eszközök, ruhaváltásra és tisztálkodásra alkalmas helység meglétének 
az ellen rzése 

2.6.1.23. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a veszélyes hulladékok 
kezelésének az ellen rzése 

2.6.1.24. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvéd  szerek 
csomagolásának és címkézésének az ellen rzése 

2.6.1.25. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvéd  szerek 
felhasználhatósági idejének az ellen rzése 

2.6.1.26. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvéd  szerek 
biztonsági adatlapjai meglétének az ellen rzése 

2.6.1.27. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvéd  szer forgalmazás 
általános (I., II. III. forgalmi kategóriájú készítmények) nyilvántartásának az ellen rzése 

2.6.1.28. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben az I. és II. forgalmi kategóriájú 
növényvéd  szer forgalmazásról vezetett  nyilvántartásnak az ellen rzése 

2.6.1.29. 
A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben az I. és II. forgalmi kategóriájú 
növényvéd  szer forgalmazás  vásárlói jogosultságának az ellen rzése 

2.6.1.30. 

A növényvéd  szert forgalmazó kereskedelmi egységben a kiürült növényvéd  szeres  
göngyölegek, lejárt szavatossági idejű növényvéd  szerek megsemmisítésér l, 
ártalmatlanításáról készült nyilvántartásnak az ellen rzése 

2.6.1.31. 
Szakhatósági állásfoglalás kiadása növényvéd  szer és hatóanyagai forgalmazás 
engedélyezési eljárásában 

2.6.1.32. 
Növény-egészségügyi bizonyítvány kiállítása növények, növényi termékek export/import 

forgalmában 

2.6.1.33. 

A vet mag, a szaporító- és ültetvényanyag el állítás és forgalomba hozatal, valamint az 
egyéb szemleköteles növények term -, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó helyeinek 
az ellen rzése 

2.6.1.34. 

Zárlati növényi károsítók felderítése, zárlati növényi károsítóval való fert zési veszély 
észlelése esetén mintavétel a növényb l, növényi termékb l, károsítóból, valamint 
termelési, tárolási, szállítási, fuvarozási, forgalombahozatali és felhasználási korlátozások 
elrendelése 

2.6.1.35. 
Növényi szaporítóanyagot el állítók nyilvántartásba vétele és egyedi azonosító számmal 
történ  ellátása 

2.6.1.36. 
Növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása  iránti kérelem elbírárálása 
vet mag- és szaporítóanyag el állítóknál 

2.6.1.37. 

Az engedélyköteles termékekb l származó növényvéd szer-maradék mennyiségének az 
ellen rzése a növényben, növényi termékben, azok felületén, a környezetben, a termelési 
folyamatban, az export, import és kereskedelmi forgalomban 

2.6.1.38. 

Az engedélyköteles termékekb l származó nitrát-, nitrit mennyiségének az ellen rzése a 
növényben, növényi termékben, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban, 
az export, import és kereskedelmi forgalomban 

2.6.1.39. 

Az engedélyköteles termékekb l származó nehézfém mennyiségének az ellen rzése a 
növényben, növényi termékben, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban, 
az export, import és kereskedelmi forgalomban 

2.6.1.40. 
Az engedélyköteles termékekb l származó egyéb toxikus anyagoknak az ellen rzése a 
növényben, növényi termékben, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban, 



az export, import és kereskedelmi forgalomban 

2.6.1.41. 

A termel , illetve földhasználó parlagfű elleni  növényvédelmi kötelezettség teljesítésének 
az ellen rzése, külterületen közérdekű védekezés elrendelése az élelmiszterláncról és 
hatósági felügyeletér l szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdésében el írt 
parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén 

2.6.1.42. 

Intézkedés a növénytermeszt  gazdasági szerepl  Öko rendelkezések megsértésér l, 
illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezés jogosulatlan használatáról való 
tudomásszerzés esetén 

2.6.1.43. 
A zöldség, gyümölcs, és az el állításukkal, forgalomba hozatalukkal kapcsolatos 

követelmények betartásának az ellen rzése 

2.6.1.44. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja, nyilvántartásba vétele 

2.6.1.45. Talajjavítási engedélyezési eljárás 

2.6.1.46. Mez gazdasági célú tereprendezés engedélyezési eljárás 

2.6.1.47. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése 

2.6.1.48. 
Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mez gazdasági 
felhasználásának engedélyezése, engedély meghosszabbítása 

2.6.1.49. Hígtrágya term földön történ  felhasználásának bejelentéséhez igazolás kiadása 

2.6.1.50. 
Nem mez gazdasági eredetű nem veszélyes hulladék term földön történ  
felhasználásának engedélyezése, engedély meghosszabbítása 

2.6.1.51. 

Mez gazdasági termelés során keletkez  nem veszélyes hulladék term földön történ  
felhasználásának engedélyezése, kivéve a mez gazdasági táblán keletkez  növényi 
maradványokat 

2.6.1.52. 

Az áruterm , törzs- és kísérleti sz l  (kivéve a csemege- és alanysz l ) telepítéséhez 

készített ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv és a sz l telepítést 
megalapozó egyszerűsített talajvédelmi terv jóváhagyása 

2.6.1.53. Talajvédelmi hatósági ellen rzés 

2.6.1.54. 

A talajvédelmi terv vagy a kiviteli terv tartalma alapján  a talajvédelmi járulékkal érintett 
humuszos term réteg mennyiségének és a talajvédelmi járulék mértékének a 
megállapítása 

2.6.1.55. 
A vizek mez gazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmér l szóló  rendelet 
el írásai betartásának az ellen rzése 

2.6.1.56. A kölcsönös megfeleltetési (KM) szabályok betartásának ellen rzése 

2.6.1.57. 
Növényvéd  szer vásárlására,  felhasználására, forgalmazására jogosító engedély 
kiadása 

2.6.1.58. 
Szakért i közreműködés agrár-környezet-gazdálkodási támogatási jogcím 

ellen rzésében 

2.6.1.59. Növényvéd  szer elsodródás kivizsgálása 

2.6.1.60. A zöldség, gyümölcs nyomonkövethet ségének ellen rzése stermel knél 
2.6.2. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi F osztály 

2.6.2.1. Borászati hatóság ellen rzi- a borászati termékek származását 
2.6.2.2. Borászati hatóság ellen rzi- a borászati termékek eredetét 
2.6.2.3. Borászati hatóság ellen rzi- a borászati termékek min ségét 
2.6.2.4. Borászati hatóság ellen rzi- a borászati telephely működésének jogszerűségét 
2.6.2.5. Borászati hatóság ellen rzi- a borászati pince működésének jogszerűségét 
2.6.2.6. Borászati hatóság ellen rzi- a borászati üzem működésének jogszerűségét 
2.6.2.7. Borászati hatóság ellen rzi- a borászati raktár működésének jogszerűségét 

2.6.2.8. 
Borászati hatóság ellen rzi- a borászati termékeket szállító jármű rakományát és a 
tárolás körülményeit 

2.6.2.9. Borászati hatóság ellen rzi- a borászati segéd- és adalékanyagok min ségét 

2.6.2.10. 
Borászati hatóság ellen rzi- a borászati termékek csomagolása során felhasznált 
csomagolóanyagok megfelel sségét 

2.6.2.11. Borászati hatóság ellen rzi- a borászati gyártástechnológia műszaki feltételeit 



2.6.2.12. 
Borászati hatóság ellen rzi- a kereskedelmi forgalomba kerül  borászati termékek 
min ségét 

2.6.2.13. 
Borászati hatóság ellen rzi- az értékesítési vagy tovább feldolgozási céllal borászati 
üzemben tárolt borászati termékekr l vezetett nyilvántartást 

2.6.2.14. Borászati hatóság rendszeres mintavétellel ellen rzi- a pincékben a borok min ségét 

2.6.2.15. 
Borászati hatóság rendszeres mintavétellel ellen rzi- a kereskedelemben a borok 

min ségét 
2.6.2.16. Borászati hatóság ellen rzi- az import borászati termékek min ségét 

2.6.2.17. 
Borászati hatóság ellen rzi- a borászati termékek származási bizonyítványának 
valóságtartalmát 

2.6.2.18. 
Borászati hatóság ellen rzi- a borászati feldolgozás során keletkez  melléktermékek 
kivonását 

2.6.2.19. Borászati hatóság ellen rzi- a borászati termékleírásnak való megfelelést 
2.6.2.20. Borászati hatóság ellen rzi- a helyi borbíráló bizottságok működését 
2.6.2.21. Borászati üzem engedélyezése-borászati termék el állítása esetén 

2.6.2.22. Borászati üzem engedélyezése-borászati termék tárolása esetén 

2.6.2.23. Borászati üzem engedélyezése-borászati termék kezelése esetén 

2.6.2.24. Borászati üzem engedélyezése-borászati termék kiszerelése esetén 

2.6.2.25. Egyszerűsített adóraktári engedély visszavonásáról tájékoztatás 

2.6.2.26. Borászati hatóság által kiadott szállítmányonkénti min ségi tanúsítvány kiadása 

2.6.2.27. Borászati tevékenységgel kapcsolatos szakkérdés vizsgálata 

2.6.2.28. Borászati tevékenységgel kapcsolatos el zetes szakhatósági állásfoglalás 

2.6.2.29. 2.6.89. Borászati tevékenységgel kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás 

2.6.2.30. Pálinka el állító üzem ellen rzése-bérf zde esetén 

2.6.2.31. Pálinka el állító üzem ellen rzés-kereskedelmi f zés esetén 

2.6.2.32. Szeszes ital-sör- el állító üzem ellen rzése 

2.6.2.33. Szeszes ital el állító üzem ellen rzése 

2.6.2.34. Pálinka egységes min sítése 

2.6.2.35. Szeszes ital egységes min sítése 

2.6.2.36. Pálinka egységes laboratóriumi vizsgálata 

2.6.2.37. Szeszes ital egységes laboratóriumi vizsgálata 

2.6.2.38. Szeszes italt forgalmazó kereskedelmi egység ellen rzése 

2.6.2.39. Szeszes italt forgalmazó nagykereskedelmi tevékenység ellen rzése 

2.6.2.40. Szeszes ital el állító üzem nyilvántartásba vétele 

2.6.2.41. Szeszes ital-sör- el állító üzem nyilvántartásba vétele 

2.6.2.42. Pálinka el állító-bérf zde- üzem nyilvántartásba vétele 

2.6.2.43. Pálinka el állító-kereskedelmi f zés- üzemek nyilvántartásba vétele 

2.6.2.44. Pálinka (szeszes ital) el állítással kapcsolatos szakkérdés vizsgálata 

2.6.2.45. Pálinka (szeszes ital) el állítással kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás 

2.6.2.46. Tenyésztési hatóság felügyeli a tenyészállat-kiállítást 
2.6.2.47. Tenyésztési hatóság felügyeli a tenyészállat árverést 
2.6.2.48. Tenyésztési hatóság közreműködik a védett shonos állatfajták meg rzésében 

2.6.2.49. Tenyésztési hatóság közreműködik a magyar ebfajták a meg rzésében 

2.6.2.50. Tenyésztési hatóság mesterséges termékenyít  állomás üzemeltetésére engedély állít ki 
2.6.2.51 Tenyésztési hatóság sperma tároló központ üzemeltetésére engedélyt állít ki 
2.6.2.52. Tenyésztési hatóság embrioátültet  állomás működési engedélyt állít ki 
2.6.2.53. Tenyésztési hatóság baromfikeltet  állomás üzemeltetési engedélyt állít ki 
2.6.2.54. Tenyésztési hatóság halkeltet  állomás üzemeltetési engedélyt állít ki 
2.6.2.55. Tenyésztési hatóság méhanyanevel  telep üzemeltetési engedélyt állít ki 



2.6.2.56. Tenyésztési hatóság  ellen rzi a  fajta, hibrid tulajdonságait és a keresztezési programot 
2.6.2.57. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet a mesterséges termékenyít  állomásokról 
2.6.2.58. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet embrióátültet  állomásokról 
2.6.2.59. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet spermatároló központokról 
2.6.2.60. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet az inszeminátorokról, embrióátültet kr l 
2.6.2.61. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet az állatokról 
2.6.2.62. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet tenyészetekr l 
2.6.2.63. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet tartási helyekr l 

2.6.2.64. 
Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet az egyedi azonosítású állatokról, 
törzsállományokról 

2.6.2.65. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet engedélyezett baromfikeltet  állomásokról 
2.6.2.66. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet engedélyezett halkeltet  állomásokról 
2.6.2.67. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet az engedélyezett méhanyanevel  telepekr l 
2.6.2.68. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet az igényelhet  füljelz kr l 

2.6.2.69. 
Tenyésztési hatóság ellen rzi tenyészt  szervezetek szakmai tevékenységét, üzemi saját 
teljesítmény vizsgálatát (ÜSTV) 

2.6.2.70. 
Tenyésztési hatóság ellen rzi tenyészt  szervezetek szakmai tevékenységét, tejtermelés 
ellen rzés vizsgálatát 

2.6.2.71. 
Tenyésztési hatóság ellen rzi tenyészt  szervezetek szakmai tevékenységét, ivadék 
teljesítmény vizsgálatát (ITV) 

2.6.2.72. 
Tenyésztési hatóság ellen rzi az engedélyköteles tevékenységeket- méhanyanevel  
telep tevékenységét 

2.6.2.73. 
Tenyésztési hatóság ellen rzi az engedélyköteles tevékenységeket- baromfikeltet  
állomás tevékenységét 

2.6.2.74. 
Tenyésztési hatóság ellen rzi az engedélyköteles tevékenységeket- halkeltet  állomás 
tevékenységét 

2.6.2.75. 
Tenyésztési hatóság ellen rzi az adatszolgáltatási kötelezettség betartását - 
méhanyanevel  telep 

2.6.2.76. 
Tenyésztési hatóság ellen rzi az adatszolgáltatási kötelezettség betartását - 
baromfikeltet  állomás 

2.6.2.77. 
Tenyésztési hatóság ellen rzi az adatszolgáltatási kötelezettség betartását – halkeltet  
állomás 

2.6.2.78. Tenyésztési hatóság az embrióátültet  állomás nyilvántartását hitelesíti 
2.6.2.79. Tenyésztési hatóság a tenyésztési adatokat hitelesíti 
2.6.2.80. Kölcsönös Megfeleltetetés ellen rzés 

2.7. Agrárügyi Főosztály 

2.7.1. Erdészeti Osztály 

2.7.1.1. Erdészeti magánút és tartozékai, épített közelít  nyom és tartozékai, erdei kerítés 
létesítésének, b vítésének, korszerűsítésének, megszüntetésének vagy rendeltetés 
megváltoztatásának engedélyezése 

2.7.1.2. 120 cm-nél magasabb vadkárelhárító kerítés létesítésének, b vítésének, 
korszerűsítésének, megszüntetésének vagy rendeltetés megváltoztatásának 
engedélyezése 

2.7.1.3. Erd  engedély nélküli igénybevétele esetén fennmaradási eljárás lefolytatása 
2.7.1.4. Erd ben lovas és technikai sportverseny rendezésének engedélyezése 
2.7.1.5. Erd telepítési-kivitelezési terv jóváhagyása 
2.7.1.6. Erd terv módosítása 
2.7.1.7. Az erd gazdálkodó és a használatában álló erd  erd gazdálkodói nyilvántartásba történ  

bejegyzése és törlése 
2.7.1.8. Fakitermelés elrendelése egészségi állapot meg rzése, javítása, veszély elhárítása, erd  

felújítása érdekében 
2.7.1.9. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - ha az erd gazdálkodó az erdejében jogszerűtlen 

fakitermelést végzett vagy arra megbízást adott, illetve ilyen fakitermelésr l tudomással 



bírt és azt haladéktalanul nem jelentette az erdészeti hatóságnak 
2.7.1.10. Köztartozás behajtásának kezdeményezése 
2.7.1.11. Művelési ág módosításának kezdeményezése 
2.7.1.12. Erd  igénybevételének el zetes (elvi) engedélyezése 
2.7.1.13. Erd  igénybevételének engedélyezése 
2.7.1.14. 

 
Erd védelmi járulék megállapítása 

2.7.1.15. Csereerd sítés el írása 
2.7.1.16. Erdészeti szakirányító névjegyzék vezetése 
2.7.1.17. Erd gazdálkodási bírság kiszabása – amennyiben az erd gazdálkodó az erd  

faállományának szerkezetét, egészségi állapotát károsan befolyásoló módon hatja végre 
az állomány nevelését vagy a feny gyanta gyűjtését 

2.7.1.18. Erd gazdálkodási bírság kiszabása – amennyiben az erd gazdálkodó az állam 100%-os 
tulajdonában álló erd ben túllépi az erd  felújítására és a felújítás befejezésére 
megállapított határid t 

2.7.1.19. Erd gazdálkodási bírság kiszabása – amennyiben az erd gazdálkodó az állam 100%-os 
tulajdonában álló erd ben pótlási kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz 
határid ben eleget 

2.7.1.20. Erd gazdálkodási bírság kiszabása – amennyiben az erd gazdálkodó az állam 100%-os 
tulajdonában nem álló erd ben túllépi az erd felújítás befejezésére megállapított 
határid t 

2.7.1.21. Erd védelmi bírság kiszabása – az Evt.-ben és a vhr.-ben meghatározott fa kitermelésére 
vonatkozó el írások megsértése esetén 

2.7.1.22. Erd védelmi bírság kiszabása – a 61. § (2) bekezdésében foglalt el írások megsértése 
esetén 

2.7.1.23. Erd védelmi bírság kiszabása – az erd  vagy az erd gazdálkodási tevékenységet 
szolgáló, erd művelési ágban nyilvántartott földterület engedély nélküli vagy engedélyt l 
eltér  igénybe vétele esetén 

2.7.1.24. Erd védelmi bírság kiszabása – arra vonatkozóan, aki jogszerűtlen fakitermelésre 
megbízást adott, illetve ilyen fakitermelésr l tudomással bírt és azt haladéktalanul nem 
jelentette 

2.7.1.25. Szakszemélyzeti eskü vétele 
2.7.1.26. Erdészeti jogcímekben kiírt jogszabályok/felhívások alapján benyújtott támogatási és 

kifizetési kérelmek, pályázatok feldolgozása 
2.7.1.27. Szakhatóságként közreműködés 

Annak az erd r l és az erd  védelmér l szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az 
építmény vagy a tevékenység az erd területre, az erd  talajára, vízháztartására vagy 
mikroklímára gyakorolt hatása alapján engedélyezhet -e, és ha igen milyen feltételekkel 

2.7.1.28. Szakhatóságként közreműködés 
Ha az eljárás az erd területre, az erd  talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára 
hatást gyakorló módon megvalósuló út engedélyezésére irányul az erd re gyakorolt 
hatások vizsgálata 

2.7.1.29. Szakhatóságként közreműködés 
Ha a tevékenység erd t érint az erd re gyakorolt hatások, valamint ha a vízi létesítmény 
megvalósítása erd  igénybevételével jár, akkor az erd  igénybevétel 
engedélyezhet ségének a vizsgálatára 

2.7.1.30. Szakhatóságként közreműködés 
Ha az új épület, meglév  épület terepszint alatti vagy terepszintet is érint  b vítése 
term földön valósul meg, az erd re gyakorolt hatások vizsgálata 

2.7.1.31. Erd  adattári nyilvántartásba vétele, törlése 
2.7.1.32. Szabad rendelkezésű erd  adattári nyilvántartásba vétele 
2.7.1.33. Adattárban nyilvántartott adatok aktualizálása (módosítás, törlés) 
2.7.1.34. Erd  felnyíló erd vé min sítése 
2.7.1.35. Felnyitott erd  kialakításának és fenntartásának engedélyezése 
2.7.1.36. A nem megfelel en telepített, felújított vagy fenntartott szabad rendelkezésű erdő 

faállományának teljes vagy részleges felszámolásának elrendelése 
2.7.1.37. Szabad rendelkezésű erd  átmin sítése erd vé 
2.7.1.38. A nem megfelel en telepített vagy fenntartott fásítás faállományának teljes vagy 



részleges felszámolásának elrendelése 
2.7.1.39. Az erd  területén fátlan állapot kialakításának, fenntartásának engedélyezése 
2.7.1.40. Az erd  területének terméketlen területté min sítése 
2.7.1.41. Az erd gazdálkodási tevékenységet már nem szolgáló, a rendeltetésszerű használatra 

alkalmatlanná vált, vagy nem az engedélyezési feltételeknek megfelel en fenntartott 
erdészeti létesítmény 

2.7.1.42. Az önálló erd gazdálkodói egység területének és Adattárban nyilvántartott terület 
eltérése esetén az erd részlet megosztása az Adattárban 

2.7.1.43. Felszólítás a közös tulajdonban álló erd  nyilvántartásba való bejelentésére 
2.7.1.44. Erd kezelés elrendelése 
2.7.1.45. Erd  rendeltetésének megállapítása, megváltoztatása 
2.7.1.46. Természetvédelmi rendeltetésű erd ben véghasználat során hagyásfák, hagyásfa 

csoportok visszahagyásának el írása 
2.7.1.47. Natura 2000 rendeltetésű erd ben hagyásfák, hagyásfa csoportok visszahagyásának 

el írása 
2.7.1.48. Erd gazdálkodás korlátozása, feltételhez kötése; korlátozás visszavonása 
2.7.1.49. Helyi jelent ségű védett természeti területen erd gazdálkodás korlátozása 
2.7.1.50. Honvédelmi rendeltetésű erd ben erd  fátlan állapotban tartásának engedélyezése 
2.7.1.51. Honvédelmi rendeltetésű erd ben kisebb kockázattal járó fafajok alkalmazásával történ  

erd felújítás végrehajtásának engedélyezése 
2.7.1.52. Honvédelmi rendeltetésű erd ben erd felújítási határid  módosítása 
2.7.1.53. Az erd gazdálkodás üzemmódjának megállapítása, módosítása 
2.7.1.54. Az erd telepítés végrehajtásának, illetve az erd telepítések állapotának ellen rzése 
2.7.1.55. Terv nélkül vagy az abban foglaltaktól eltér en telepített erd  fennmaradásának 

elbírálása 
2.7.1.56. Erd telepítés befejezetté nyilvánítása 
2.7.1.57. Erd  felújításának el írása 
2.7.1.58. Az erd felújítási kötelezettség teljesítésének, illetve az erd felújítások állapotának 

ellen rzése 
2.7.1.59. Erd felújítás befejezetté nyilvánítása 
2.7.1.60. Erd felújítás felülvizsgálata 
2.7.1.61. Erd védelmi bírság kiszabása - a 61. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt el írások 

megsértése esetén 
2.7.1.62. Erd védelmi bírság kiszabása - a 61. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt el írások 

megsértése esetén 
2.7.1.63. Erd védelmi bírság kiszabása - a 61. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt el írások 

megsértése esetén" 
2.7.1.64. Erd védelmi bírság kiszabása - a 63. § (2) és (3) bekezdésében foglalt el írások 

megsértése esetén 
2.7.1.65. Erd védelmi bírság kiszabása - a 68. § d) pontjában meghatározott erdei haszonvételek 

jogosulatlan gyakorlása, vagy az erdei haszonvételek gyakorlása feltételeinek 
megsértése esetén 

2.7.1.66. Erd védelmi bírság kiszabása - a 65. § (2) bekezdésében foglalt el írások megsértése 
esetén 

2.7.1.67. Erd védelmi bírság kiszabása - a 91. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt el írások 
megsértése esetén 

2.7.1.68. Erd védelmi bírság kiszabása - a 91. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt el írások 
megsértése esetén 

2.7.1.69. Erd védelmi bírság kiszabása - a 93. § (1), (4) vagy (5) bekezdésben foglalt el írások 
megsértése esetén 

2.7.1.70. Erd védelmi bírság kiszabása - a 93. § (2) bekezdésben foglalt el írások megsértése 
esetén 

2.7.1.71. Erd védelmi bírság kiszabása - a vadászatra jogosult terhére amennyiben a vadászható 
vadfajok egyedei az adott erd sítés el írt célállományának megfelel  f - és mellékfafajok 
vezérhajtásait 30%-ot meghaladó mértékben károsították 

2.7.1.72. Erd védelmi bírság kiszabása - a vadászatra jogosult terhére amennyiben az erd  
természetes felújítását biztosító, az el írt állománytípust alkotó fafajok termésének a 
vadászató vadfajok egyedei által történ  felélésével az erd  felújítása veszélybe került 



2.7.1.73. Erd védelmi bírság kiszabása - a vadászatra jogosult terhére amennyiben a faállomány 
egyedei a vadászható vadfajok egyedei  által történ  dörzsölés, hántás következtében 
0,5 ha-t meghaladó nagyságú egybefügg  területen a faegyedek 10%-át meghaladó 
mértékben károsodtak 

2.7.1.74. Erdei vadkárosítások helyszíni ellen rzése 
2.7.1.75. Fás szárú ültetvények telepítésének engedélyezése 
2.7.1.76. Erd ben megvalósuló vagy a megvalósítás során erd re, az erd  talajára, 

vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény 
esetében az erd re gyakorolt hatások vizsgálata 

2.7.1.77. Bányatelek megállapítása iránti eljárásban az erd  igénybevételének 
engedélyezhet sége illetve az erd re gyakorolt hatások 

2.7.1.78. Véd pillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése iránti eljárásban az erd re 
gyakorolt hatások 

2.7.1.79. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása (módosítása) bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtása elfogadása iránti eljárásban az erd re gyakorolt hatások 

2.7.1.80. A Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó 
építmények engedélyezési eljárásában az erd re gyakorolt hatások 

2.7.1.81. Az új épület, meglév  épület terepszint alatti vagy terepszintet is érint  b vítése 
term földön valósul meg az erd re gyakorolt hatások vizsgálata 

2.7.1.82. Gyorsforgalmi út esetén az erd re gyakorolt hatások vizsgálata, ha az eljárás erd  
igénybevételével jár, akkor az erd  igénybevétel engedélyezhet ségének vizsgálata 

2.7.1.83. Széndioxid geológiai tárolásának engedélyezési eljárásban, széndioxid tároló hely 
bezárására irányuló eljárásban, szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapítási eljárásban az erd re gyakorolt hatások vizsgálata 

2.7.1.84. Erdészeti jogcímekben kiírt jogszabályok/felhívások alapján benyújtott támogatási és 
kifizetési kérelmek, pályázatok helyszíni ellen rzése 

2.7.1.85. Erdészeti szakszemélyzet írásbeli figyelmeztetése 
2.7.1.86. Figyelmeztetés sikeres els  erd sítés határidejének elmulasztása miatt 
2.7.1.87. Körzeti erd tervezés - igazgatási szakasza 
2.7.1.88. Az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokban szerepl  közhiteles adatokról 

adatszolgáltatás - hiteles adattári szemlemásolat 
2.7.1.89. “Az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokban szerepl  közhiteles adatokról 

adatszolgáltatás - erdészeti nyilvántartási térkép másolat 
2.7.1.90. Az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokban szerepl  közhiteles adatokról 

adatszolgáltatás – hiteles adattári teljes másolat 
2.7.1.91. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - a 41. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési 

kötelezettséget fahasználatot nem érint  tevékenység esetében megsérti 
2.7.1.92. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - a 16. § (9) bekezdésében foglaltak megsértése 

esetén (határjel kihelyezése) 
2.7.1.93. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - a 63. § (6) bekezdésében foglalt el írások 

megsértése esetén (erd  talajában keletkezett kár) 
2.7.1.94. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - a 73. § (1) bekezdésében foglalt el írások 

megsértése esetén (kivágásra tervezett fák szakszerű megjelölésének elmaradása) 
2.7.1.95. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - a 69. § (1) bekezdésében foglalt el írások 

megsértése esetén 
2.7.1.96. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - a 95. § (3) és (6) bekezdésében, 102. §-ban foglalt 

bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 
2.7.1.97. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - valamely tevékenység végrehajtására vagy az erd  

állapotára vonatkozóan e törvényben el írt bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 
2.7.1.98. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - amennyiben az erd gazdálkodó az erd nevelési 

feladatok elmulasztásával akadályozza az erd  Evt. szerint elvárt állapotának kialakulását 
és fenntartását 

2.7.1.99. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - amennyiben az erd gazdálkodó a jogosult erdészeti 
szaksz alkalmazására vonatkozó köt.nek felhív.ra sem tesz eleget, vagy a jog. szakszem 
személyében beköv vált 8 napon 

2.7.1.100. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - a 15. § (2) bekezdésében foglalt el írások 
megsértése esetén 

2.7.1.101. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - a 106. § (7) bekezdésében foglalt mulasztás 
elkövetése esetén 

2.7.1.102. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - amennyiben az erd gazdálkodó az erdei legeltetési 
tevékenységhez jogszerűtlenül járul hozzá 



2.7.1.103. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - a 18. § (2) vagy (5) bekezdésben foglalt bejelentési 
kötelezettség elmulasztása esetén 

2.7.1.104. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység 
engedély nélkül v az engedélyben, ill a bejelentésben foglaltaktól, valamint 
rendelkezésünkt l eltér  végrehajtása esetén 

2.7.1.105. Erd gazdálkodási bírság kiszabása - a 70. § (3) bekezdésében foglalt el írások 
megsértése esetén 

2.7.1.106. Szükséges erd gazdálkodási tevékenységek  az erd gazdálkodó költségére történ  
elrendelése és elvégeztetése 

2.7.1.107. Az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokban szerepl  közhiteles adatokról 
adatszolgáltatás: - hiteles adattári teljes másolat kiadása 

2.7.1.108. Erd  id leges igénybevételének engedélyezése 
2.7.1.109. Erd ben szennyvíziszap alkalmazásának engedélyezése 
2.7.1.110. Vadállomány apasztásának kezdeményezése 
2.7.1.111. Véghasználat esetén - term helyi, tájképvédelmi, talajvédelmi és erd védelmi okból - 

hagyásfák, facsoportok visszahagyásának el írása 
2.7.1.112. Tarvágás végrehajtásához erd felújítási biztosíték el írása 
2.7.1.113. Körzeti erd tervezési eljárás 
2.7.1.114. Védett fajok védelme érdekében cserjék kitermelésének, elhalt, fekv  fa és gally, él  és 

elhalt cserjék hajtásainak gyűjtésének korlátozása, megtiltása 
2.7.1.115. Vízforrások, vízbázisok, védett él  szervezetek, természeti és tájképi értékek, közjóléti 

objektumok védelmében fák vagy facsoportok kitermelésének megtiltása 
2.7.1.116. Faállomány nagymértékű károsodása miatti erd  adásvétel vagy földcsere útján történ  

állami tulajdonba vételének, erd  mez gazdasági művelésbe vonásának elbírálása 
2.7.1.117. Károsítók elleni védekezés el írása 
2.7.1.118. Erdészeti feltáró út kijelölése járműközlekedésre 
2.7.1.119. Közérdekű védekezés elrendelése 
2.7.1.120. Erd  látogatás korlátozásának felülvizsgálata, kötelezés a korlátozás megszüntetésére 

2.7.2. Földmérési és Földügyi Osztály 

2.7.2.1. Közhiteles földmérési adatszolgáltatás magánszemélyek részére 

2.7.2.2. 
Közhiteles földmérési adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák 
végzéséhez 

2.7.2.3. Közhiteles földmérési adatszolgáltatás egyéb szervezetek részére 

2.7.2.4. 
Az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal 
kapcsolatos munkák 

2.7.2.5. 
Eljárás kezdeményezése az állami alapadatbázisok jogosulatlan felhasználójával 
szemben 

2.7.2.6. 
Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló – ügyfél által 
kezdeményezett eljárás 

2.7.2.7. 
Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló – földmérési 
jogosultsággal rendelkez  személy bejelentésére kezdeményezett – eljárás 

2.7.2.8. 
Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló – hivatalból indult 
– eljárás 

2.7.2.9. Állami alapadatok id közi változásának vezetése 

2.7.2.10. 
Az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban tárolt adatok összhangjának 
ellen rzése 

2.7.2.11. Adatszolgáltatás kisajátítási munkarészek készítéséhez 

2.7.2.12. Kisajátítási munkarészek vizsgálata és záradékolása 

2.7.2.13. 
Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban a közigazgatási határ változásával 
összefügg  változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása 

2.7.2.14. 
Földrészlet határ változással összefügg  telekfelosztási változási vázrajzok vizsgálata és 
záradékolása 

2.7.2.15. 
Földrészlet határ változással összefügg  telekegyesítési változási vázrajzok vizsgálata és 
záradékolása 

2.7.2.16. Földrészlet határ változással összefügg  telekhatár-rendezési változási vázrajz vizsgálata 



és záradékolása 

2.7.2.17. 
Földrészleten belüli állami alapadatok változásával összefügg  jog bejegyzésére szolgáló 
változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása 

2.7.2.18. 
Földrészleten belüli állami alapadatok változásával összefügg  jog törlésére szolgáló 
változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása 

2.7.2.19. 
Földrészleten belüli állami alapadatok változásával összefügg  tény feljegyzésére 
szolgáló változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása 

2.7.2.20. 
Földrészleten belüli állami alapadatok változásával összefügg  tény törlésére szolgáló 
változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása 

2.7.2.21. 
Földrészleten belüli állami alapadatok változásával, épületek, építmények feltüntetésével 
összefügg  változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása 

2.7.2.22. 
Földrészleten belüli állami alapadatok változásával, épületek, építmények 
megszüntetésével összefügg  változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása 

2.7.2.23. 
Földrészleten belüli állami alapadatok változásával épületek, építmények önálló 
ingatlanná alakításával összefügg  változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása 

2.7.2.24. 
Egyéb önálló ingatlanok esetén az ingatlan-nyilvántartásról szóló CXLI. törvényben el írt 
alaprajz vizsgálata és záradékolása 

2.7.2.25. Kitűzésekkel kapcsolatos változási vázrajzok vizsgálata 

2.7.2.26. 
Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményez  
kitűzési vázrajzok vizsgálata 

2.7.2.27. 
Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményez  
használati megosztási vázrajzok vizsgálata 

2.7.2.28. 
Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményez  
jogok és jogi jellegek feljegyzéséhez szükséges vázlatok vizsgálata 

2.7.2.29. Telekalakítási engedélyezési eljárás 

2.7.2.30. Egyesített telekalakítási engedélyezési eljárás 

2.7.3. Földművelésügyi Osztály 

2.7.3.1. Részarány-földkiadás (egyezségi és sorsolási eljárás lebonyolítása) 
2.7.3.2. A kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkez  személyek pénzbeli kártalanítása 
2.7.3.3. Földjuttatási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés 
2.7.3.4. Maradvány földterületek állami tulajdonba adása 
2.7.3.5. Hegyközségek törvényességi ellen rzése 
2.7.3.6. Nemzeti forrásból finanszírozott agrárgazdasági beruházások ellen rzése 
2.7.3.7. 

Nemzeti forrásból finanszírozott agrárgazdasági beruházások megvalósulásának 
biztosítékául bejegyzett jelzálogterhelések törlése 

2.7.3.8. Termel i csoportok beszámoltatásában való közreműködés 
2.7.3.9. 

A mez - és erd gazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy 
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történ  értékesítése 

2.7.3.10. 
A gyümölcstermesztési támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek 
mez gazdasági termel  általi teljesítésének ellen rzése 

2.7.3.11. Máktermesztéssel kapcsolatos jelentési feladatok – ipari mák 
2.7.3.12. Máktermesztéssel kapcsolatos jelentési feladatok – étkezési mák 
2.7.3.13. Máktermesztés ellen rzése – ipari mák 
2.7.3.14. Máktermesztés ellen rzése – étkezési mák 
2.7.3.15. Kísérleti célú gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése 
2.7.3.16. Gyümölcsültetvény kataszterbe vétel 
2.7.3.17. Gyümölcsültetvény kataszterbe bejelentett adatokban bekövetkez  változás átvezetése 
2.7.3.18. A gyümölcsültetvény művelési ágának megfelel  hasznosításának ellen rzése 
2.7.3.19. Gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatos feladatok, helyszíni ellen rzések 
2.7.3.20. Agrárkár megállapítás 
2.7.3.21. Elháríthatatlan küls  ok (vis maior) igazolás kérdésében szakhatósági állásfoglalás 



kiadása 
2.7.3.22. 

Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásához szükséges 
igazolás kiállítása 

2.7.3.23. 
Vadászterületek határainak megállapítása, földtulajdonosi közösség nyilvántartásba 
vétele 

2.7.3.24. Vadászterület határának megváltoztatása egyezség alapján 
2.7.3.25. Földtulajdonosi közös képvisel  nyilvántartásba vétele 
2.7.3.26. Haszonbérleti szerz dés jóváhagyása, vadászatra jogosult nyilvántartásba vétele 
2.7.3.27. Hivatásos vadászok nyilvántartásba vétele 
2.7.3.28. A vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedések megtétele 
2.7.3.29. Hatósági vadászat elrendelése 
2.7.3.30. Földterület vadászterületté min sítése 
2.7.3.31. Altató és bénító lövedékes fegyver használatának engedélyezése 
2.7.3.32. 

Egy vagy több vadfaj vadászatának a vadászati idényen belüli megtiltása vagy 
korlátozása 

2.7.3.33. 
Tilalmi id ben történ  vadászat engedélyezése, elrendelése 

 

2.7.3.34. 
Vadászterületet, vagy annak meghatározott részét vadászati kíméleti területté min sítése 

 

2.7.3.35. 
Vadászati kíméleti területen vadászat engedélyezése 

 

2.7.3.36. 
A vadgazdálkodási üzemterv, illetve annak módosításának jóváhagyása 

 

2.7.3.37. 
Az éves vadgazdálkodási tervek, azok módosításának jóváhagyása 

 

2.7.3.38. 
Az éves vadgazdálkodási tervt l tíz százalékot meghaladó mértékű eltérés 
engedélyezése 

2.7.3.39. A vadászterületen a vadászat felfüggesztése és egyéb intézkedések megtétele 
2.7.3.40. Vadazonosító jelek kiadása és elszámolásának ellen rzése 
2.7.3.41. 

A trófeabírálat elvégzése, hatósági bizonyítvány kiállítása, trófeabemutatási kötelezettség 
ellen rzése 

2.7.3.42. 

Vadgazdálkodási bírság kiszabása a vadászatra jogosult adatszolgáltatási 
kötelezettségének megszegése miatt 
 

2.7.3.43. 
Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult a vadat engedély nélkül, 
vadászati idényen kívül, vadászati tilalom vagy korlátozás idején ejti el 

2.7.3.44. 
Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult nem, vagy nem a 
törvényben foglaltaknak megfelel en tesz eleget trófeabemutatási kötelezettségének 

2.7.3.45. 
Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult által vagy hozzájárulásával 
szervezett vadászaton jogosulatlan személy vadászik 

2.7.3.46. 
Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult  nem tesz eleget a 
vadállomány és az él hely védelmével, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeinek 

2.7.3.47. 

Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult nem tesz eleget a 
vadgazdálkodási üzemterv, éves terv készítésének, a teríték-nyilvántartási és vadászati 
napló vezetési kötelezettségének 

2.7.3.48. 
Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult vadgazdálkodási 
szabályokat megsérti 

2.7.3.49. 
Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult által vagy hozzájárulásával 
szervezett vadászatra vonatkozó el írásokat megsérti 

2.7.3.50. 

Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult nem a jogszabálynak 
megfelel en gondoskodik a vadászterület jellegének megfelel en kiképzett 
vadászkutyáról 

2.7.3.51. Vadvédelmi bírság kiszabása a vadászterületnek min sül  föld használójával szemben, 



ha nem tesz eleget a vadállományban okozott kár megel zésével kapcsolatos 
kötelezettségének 

2.7.3.52. 
Vadvédelmi bírság kiszabása vadásszal szemben, ha a vadászat rendjét neki felróhatóan 
megsérti 

2.7.3.53. Vadvédelmi bírság kiszabása azzal szemben, aki a vadat szándékosan kínozza 
2.7.3.54. 

Vadvédelmi bírság kiszabása vadásszal szemben, ha az általa sebzett vagy az 
egyébként súlyosan beteg vad elejtése céljából nem teszi meg a szükséges 
intézkedéseket 

2.7.3.55. 

Vadvédelmi bírság kiszabása azzal szemben, aki a vadat tiltott vadászati eszközzel, 

illetve módon fogja vagy pusztítja el, valamint jogosulatlan elejtésre irányuló 
tevékenységet folytat 

2.7.3.56. Vadvédelmi bírság kiszabása azzal szemben, aki a vadat tiltott módon zaklatja 
2.7.3.57. 

Vadvédelmi bírság kiszabása azzal szemben, aki a jogszerű vadászati és 
vadgazdálkodási tevékenységet akadályozza 

2.7.3.58. 

Vadvédelmi bírság kiszabása, ha a vadászjegy, hivatásos szolgálati napló elvesztését, 
megsemmisülését vagy azok t le való eltulajdonítását 8 napon belül elmulasztja 
bejelenteni a vadászati hatóságnak 

2.7.3.59. 
Vadvédelmi bírság kiszabása,ha a vadászkutya vezet je a vadászat megkezdésekor a 
jogszabályban el írt megkülönböztet  jelzéssel a vadászkutyát nem látja el 

2.7.3.60. Állományszabályozó vadászat elrendelése 
2.7.3.61. Halgazdálkodási vízterület nyilvántartásba vétele 
2.7.3.62. Veszélyeztetett shonos halállományok mentésének elvégeztetése 
2.7.3.63. Kíméleti terület kijelölése és meghosszabbítása, ill. szakért  igénybevétele 
2.7.3.64. 

Halállományt veszélyeztet  gerinces állatfajok felmérésére, riasztására, gyérítésére 
kötelezés 

2.7.3.65. 
shonos halállományt veszélyeztet  halfajok állományának felmérésére, ellenük való 

védekezésre kötelezés 
2.7.3.66. Él hely- és állományvédelmi intézkedések elrendelése 
2.7.3.67. 

Kifogott shonos halak más halgazdálkodási vízterületre, haltermelési létesítménybe 
telepítésének engedélyezése 

2.7.3.68. 
A halgazdálkodási vízterületen a hatóság az shonos halfajokra jogszabályban 
meghatározott korlátozásokat írhat el  vagy általános halászati tilalmat rendelhet el 

2.7.3.69. 

A halgazdálkodási vízterületen a jogszabályban meghatározott tilalmi id t megrövidítheti, 
az alól vagy a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a 
halgazdálkodási vízterületre meghatározott id tartamra felmentést engedélyezhet 

2.7.3.70. Halgazdálkodási terv elbírálása 
2.7.3.71. Ökológiai halászati engedély kiadása 
2.7.3.72. Állami halászjegy kiadása 
2.7.3.73. Horgászvizsga alóli felmentés engedélyezése 
2.7.3.74. Halászati engedély, halászjegy, horgászjegy visszavonása 
2.7.3.75. Tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása 
2.7.3.76. Halgazdálkodási terv módosítása 
2.7.3.77. Haltelepítés felfüggesztése, megtiltása, ellen rzése 
2.7.3.78. Halászati r szakmai vizsgáztatása, esketése 
2.7.3.79. Halászati rzés módjának illetve halászati r foglalkoztatásnak nyilvántartásba vétele 
2.7.3.80. Szolgálati napló kiadása a halászati r részére 
2.7.3.81. Halászati rök felügyelete, szolgálati igazolvány, jelvény és napló visszavonás 
2.7.3.82. Társadalmi hal r megbízása 
2.7.3.83. 

Társadalmi hal rök vizsgáztatása, továbbképzése, szolgálati igazolvány és szolgálati 
napló kiadása 

2.7.3.84. Halgazdálkodási bírság kiszabása 



2.7.3.85. Halvédelmi bírság kiszabása halásszal szemben 
2.7.3.86. Halvédelmi bírság kiszabása horgásszal szemben 
2.7.3.87. 

A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alól 
felmentés 

2.7.3.88. 
A ponty faj esetében a fajlagos tilalmi id  alóli felmentés engedélyezése 5 éves 
id tartamra 

2.7.3.89. A halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vétele 
2.7.3.90. A vízügyi hatósági eljárásokban szakhatósági feladatok ellátása 
2.7.3.91. 

Eml sök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyének füstképzéssel történ  zavarásának, 
elgázosításának engedélyezése 

2.7.4. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

2.7.4.1. Művelési ág változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése 

2.7.4.2. Rendeltetést l eltér  használat ingatlan-nyilvántartási átvezetése 

2.7.4.3. Épületfeltüntetés ingatlan-nyilvántartási átvezetése 

2.7.4.4. Épülettörlés ingatlan-nyilvántartási átvezetése 

2.7.4.5. 
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult adataiban bekövetkezett változások 
átvezetése 

2.7.4.6. Felszámolási eljárás tényének feljegyzése 

2.7.4.7. Telekalakítási eljárás megindítása tényének feljegyzése, törlése 

2.7.4.8. Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése 

2.7.4.9. Tartós környezetkárosodás tényének, mértékének, jellegének feljegyzése 

2.7.4.10. Árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése tényének feljegyzése 

2.7.4.11. Jogorvoslati eljárás 

2.7.4.12. Zárlat, zár alá vétel tényének feljegyzése 

2.7.4.13. Jelzálogjog ranghelyének el zetes biztosítása tényének feljegyzése 

2.7.4.14. 
Lemondás jelzálogjog el zetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról 
tényének feljegyzése 

2.7.4.15. Ranghely megváltoztatása tényének feljegyzése 

2.7.4.16. 

A társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak 
összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadás, 
illetve módosítás id pontja tényének feljegyzése 

2.7.4.17. A földhasználati jog gyakorlása szerz déses szabályozása tényének feljegyzése 

2.7.4.18. 
Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényének 
feljegyzése 

2.7.4.19. 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ségű ügyek ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése 

2.7.4.20. 
Telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási szakterületre vonatkozó 
változás átvezetése 

2.7.4.21. Társasház és szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele, módosítása, megszüntetése 

2.7.4.22. 
Több járási hivatal illetékességi területén fekv  ingatlanokat érint  változások vezetése 
(csereszerz dés) 

2.7.4.23. 
Részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 
kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási szakterületre vonatkozó feladatok ellátása 

2.7.4.24. 
Megszűnt helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjának adattartalmáról hatósági 
bizonyítvány kiállítása 

2.7.4.25. Adatszolgáltatás TakarNet rendszerb l 
2.7.4.26. Igazgatási szolgáltatási díjak beszedése 

2.7.4.27. 
Meg nem fizetett igazgatási szolgáltatási díjak adók módjára történ  behajtására való 
intézkedés kezdeményezése 

2.7.4.28. 
Biztonsági okmány, biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke 
szabályszerű, biztonságos kezelése, tárolása és beszerzése 



2.7.4.29. 
A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű 
felhasználásának hatósági ellen rzése 

2.7.4.30. 
A földátruházási biztonsági okmány jogszerű kezelésének és felhasználásának hatósági 
ellen rzése 

2.7.4.31. Rendszeres és eseti jellegű jelentések, beszámolók, statisztikák készítése 

2.8. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

2.8.1. nem veszélyes hulladék kereskedelmének és közvetítésének nyilvántartásba vétele 
2.8.2. veszélyes hulladék kereskedelmének és közvetítésének nyilvántartásba vétele 

2.8.3. nem veszélyes hulladék kereskedelmének és közvetítésének engedélyezése 

2.8.4. veszélyes hulladék kereskedelmének és közvetítésének engedélyezése 

2.8.5. nem veszélyes hulladék gyűjtésének engedélyezése 

2.8.6. veszélyes hulladék gyűjtésének engedélyezése 

2.8.7. nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése 

2.8.8. veszélyes hulladék szállításának engedélyezése 

2.8.9. nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése 

2.8.10. veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése 

2.8.11. hulladéklerakó rekultivációjának engedélyezése 

2.8.12. nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése 

2.8.13. veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése 

2.8.14. hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok 

2.8.15. szállítás feltételeinek meghatározása 

2.8.16. hulladékégetéssel kapcsolatos hatáskörök 

2.8.17. hulladékgyűjt  udvar üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 

2.8.18. üzemi gyűjt hely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 

2.8.19. hulladék tároló hely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 

2.8.20. komposztáló telep üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 

2.8.21. átrakó állomás üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 

2.8.22. válogatómű üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 

2.8.23. biohulladék-kezel  telep üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 

2.8.24. szakkérdések adatlapos vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti 
területnek nem min sül  Natura 2000 területeken található erd  esetén a 383/2016. (XII. 
2.) Kr. 69. § (4) bek. a., b., d. pontok esetén 

2.8.25. hulladékgazdálkodási engedélyek módosítása 

2.8.26. hulladékgazdálkodási engedélyek visszavonása 

2.8.27. hulladékgazdálkodási ellen rzés 

2.8.28. hulladékgazdálkodási felügyeleti díj befizetésének hatósági ellen rzése 

2.8.29. hulladékgazdálkodási bírság 

2.8.30. hulladékgazdálkodási kötelezés 

2.8.31. hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkez kr l és nyilvántartásba vettekr l hatósági 
nyilvántartás vezetése 

2.8.32. EHIR rendszer vezetése 

2.8.33. PCB-t tartalmazó berendezésekre vonatkozó adatokról nyilvántartás 

2.8.34. szakkérdések vizsgálata a fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen 
és Natura 2000 területen történ  engedélyezése során 383/2016. (XII. 2.) Kr. 73. § esetén 

2.8.35. el zetes konzultáció 

2.8.36. el zetes vizsgálati eljárás 

2.8.37. környezeti hatásvizsgálati eljárás 

2.8.38. környezetvédelmi engedély módosítása 

2.8.39. egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

2.8.40. egységes környezethasználati engedély módosítása 



2.8.41. környezetvédelmi felülvizsgálat 
2.8.42. környezetvédelmi teljesítményértékelés 

2.8.43. összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárás 

2.8.44. komplex engedélyek visszavonása 

2.8.45. nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás 

2.8.46. komplex engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek, létesítmények ellen rzése 

2.8.47. EKHE felügyeleti díj befizetésének az ellen rzése 

2.8.48. egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata 

2.8.49. komplex kötelezés 

2.8.50. egyedi környezetvédelmi azonosító létrehozása 

2.8.51. egyedi környezetvédelmi azonosító változásjelentésének feldolgozása 

2.8.52. környezethasználó kötelezése a szükséges környezetkárosodást megel z , valamint 
helyreállítási intézkedések megtételére 

2.8.53. a szükséges környezetkárosodást megel z , valamint helyreállítási intézkedések 
megtétele a hatóság által 

2.8.54. a szükséges környezetkárosodást megel z , valamint helyreállítási intézkedések 
elvégeztetése mással 

2.8.55. környezetkárosodás felderítése, min sítése 

2.8.56. üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása 

2.8.57. ügyelet tartása 

2.8.58. adatnyilvántartás, adatkezelés 

2.8.59. a környezethasználó adatszolgáltatásra való kötelezése 

2.8.60. elidegenítési és terhelési tilalom elrendelése 

2.8.61. elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásban történ  feljegyzése illetve 
törlése végett ingatlanügyi hatóság megkeresése 

2.8.62. központi költségvetésb l finanszírozott intézkedések esetében a Magyar Állam javára 
jelzálogjog illetve elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történ  
bejegyzésének elrendelése 

2.8.63. kivizsgálásban közreműködés 

2.8.64. tényfeltárás 

2.8.65. beavatkozás 

2.8.66. kármentesítési monitoring 

2.8.67. kármentesítés valamely szakaszának végrehajtására vonatkozó határid  módosítása 

2.8.68. tartós környezetkárosodás megállapítása, ellen rzése 

2.8.69. környezetkárosodás ingatlan-nyilvántartásba való bejelentési kötelezettsége 

2.8.70. kármentesítéshez kapcsolódó hatósági feladatok ellátása 

2.8.71. felszín alatti vízvédelmi bírság 

2.8.72. FAVI rendszer működtetése 

2.8.73. adatszolgáltatás ellen rzése 

2.8.74. adatszolgáltatási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindítása 

2.8.75. járási környezetvédelmi hatósági leveg tisztaság-védelmi feladatok 

2.8.76. helyhez kötött légszennyez  pontforrás engedélyezése 

2.8.77. diffúz forrás leveg tisztaság-védelmi engedélyezése 

2.8.78. leveg tisztaság-védelmi engedély módosítása 

2.8.79. a jogszabályban javasolt id szakos mérés helyett hosszabb id szak megállapítása 

2.8.80. felmentés a VOC diffúz és a VOC véggáz kibocsátási határérték betartása alól 

2.8.81. a helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemen  h teljesítményű 
tüzel berendezéshez kapcsolt kibocsátás-csökkent  berendezés meghibásodása esetén 
a tüzel berendezés továbbműködtetésének engedélyezésére irányuló eljárás 

2.8.82. leveg tisztaság-védelmi alapbejelentés, éves leveg tisztaság-védelmi jelentés (LAL és 
LM bejelentés) valamint leveg tisztasági változásjelentés ellen rzése 



2.8.83. kibocsátások mérése 

2.8.84. üzemnapló ellen rzése 

2.8.85. VOC éves oldószermérleg adatainak ellen rzése 

2.8.86. leveg tisztaság-védelmi kötelezés 

2.8.87. leveg tisztaság-védelmi bírság 

2.8.88. forgalomszervezési korlátozó, vagy egyéb műszaki intézkedés kezdeményezése 

2.8.89. leveg  min ségi terv készítése 

2.8.90. LAIR rendszer adatokkal való feltöltése 

2.8.91. VOC diffúz és a VOC véggáz kibocsátási határérték betartása alóli felmentések 
nyilvántartása 

2.8.92. az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 
26/2014. (III. 25.) VM rendelet hatálya alá tartozó, az üzemeltetésre joger s engedéllyel 
rendelkez  létesítményekr l nyilvántartás 

2.8.93. zajkibocsátási határérték megállapítása 

2.8.94. zajterhelési határérték betartása alóli felmentés 

2.8.95. zajmérés 

2.8.96. zajvédelmi kötelezés 

2.8.97. zajvédelmi bírság 

2.8.98. fokozottan zajos terület kijelölése 

2.8.99. környezetvédelmi nyilatkozatot elbíráló hatósági határozat  fel- és végelszámolási 
eljárásban 

2.8.100. környezeti terhek rendezésére kötelezés fel- és végelszámolási eljárásban 

2.8.101. teljes körű vagy részleges állapotvizsgálatra kötelezés fel- és végelszámolási eljárásban 

2.8.102. természetvédelmi ideiglenes intézkedési jog – lefoglalás, elkobzás 

2.8.103. természetvédelmi bírság 

2.8.104. természetvédelmi kötelezés 

2.8.105. közepesen veszélyes állat egyede tartásának, szaporításának, elidegenítésének, 
megvételének engedélyezése 

2.8.106. terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának ténye ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzése, onnan való törlése 

2.8.107. terület ideiglenes védetté nyilvánítása 

2.8.108. országos jelent ségű védett természeti területen erd ben való fakitermelés vegetációs 
id  alatt 

2.8.109. védett természeti területen repülés számára tiltott vagy korlátozott légtér kijelölésének 
kezdeményezése 

2.8.110. védett természeti területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény létesítése a vad 
védelmér l, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
29/A. § (3) bek. a) pont alapján 

2.8.111. védett természeti területen közúton való közlekedés (tartózkodás), víziúton hajózási 
tevékenység korlátozásának, megtiltásának kezdeményezése az útügyi, illetve a hajózási 
hatóságnál 

2.8.112. védett természeti területen való közlekedés, tartózkodás megtiltása, korlátozása a 
természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény 37. § (2) bek. alapján 

2.8.113. védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a 
tevékenység folytatásától való eltiltása 

2.8.114. védett természeti területen építési, telekalakítási tilalom, illet leg egyéb, jogszabályban 
meghatározott használati korlátozás elrendelésének kezdeményezése 

2.8.115. védett természeti területen kutatás kísérlet végzéséhez szükséges engedélyezés 

2.8.116. védett természeti területen a gyep feltöréséhez, felújításához, öntözéséhez szükséges 
engedélyezés 

2.8.117. védett természeti területen a terület helyreállításához szükséges engedélyezés 

2.8.118. védett természeti területen term földnek nem min sül  földterület rendeltetésének, 
term föld művelési ágának a megváltoztatásához szükséges engedélyezés 

2.8.119. védett természeti területen az erd r l és az erd  védelmér l szóló törvény hatálya alá 
nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legel n lév  fa kivágásához, telepítéséhez szükséges 
engedélyezés 



2.8.120. védett természeti területen nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, 
gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint – a kijelölt és kiépített 
tűzrakóhely kivételével erd területen tűz gyújtásához szükséges engedélyezés 

2.8.121. védett természeti területen nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, 
gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint – a kijelölt és kiépített 
tűzrakóhely kivételével erd területen tűz gyújtásához szükséges engedélyezés 

2.8.122. védett természeti területen horgászathoz szükséges engedélyezés 

2.8.123. védett természeti területen erd ben technikai jellegű sporttevékenység folytatásához 
szükséges engedélyezés 

2.8.124. védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, technikai 
jellegű sporttevékenységhez, sportversenyhez szükséges engedélyezés 

2.8.125. védett természeti területen járművel történ  közeledéshez szükséges engedélyezés, az 
arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, 
valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek 
járművei kivételével 

2.8.126. védett természeti területen védett fasorban lév , valamint egyes védett fák és cserjék 
természetese állapotának megváltoztatásának engedélyezése 

2.8.127. védett természeti területen a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához szükséges 
engedélyezés 

2.8.128. természeti területen a gyep, valamint a nád és más vízinövényyzet égetéséhez 
szükséges engedélyezés 

2.8.129. védett természeti területen a vadászati hatóságnál állományszabályozás 
kezdeményezése a természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény 34. § (4) bek. 
alapján 

2.8.130. fokozottan védett természeti területre történ  belépés engedélyezése 

2.8.131. Natura 2000 terület kijelölésének, feloldásának tényének ingatlan-nyilvántartásban való 
feljegyzés kezdeményezése 

2.8.132. védett növényfaj egyedének, virágának, termésének, vagy szaporításra alkalmas 
szervének gyűjtéséhez szükséges engedélyezés 

2.8.133. védett növényfaj egyedének birtokban tartásához, kertekbe, botanikus kertekbe történ  
telepítéséhez szükséges engedélyezés 

2.8.134. védett növényfaj egyedének, külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az 
országon való átszállításához szükséges engedélyezés 

2.8.135. védett növényfaj egyedének preparálásához szükséges engedélyezés 

2.8.136. védett növényfaj egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe 
vonásához szükséges engedélyezés 

2.8.137. védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlethez szükséges 
engedélyezés 

2.8.138. védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történ  felhasználásához szükséges 
engedélyezés 

2.8.139. védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez szükséges 
engedélyezés 

2.8.140. védett természeti területen gyűjtés végzéséhez szükséges engedélyezés 

2.8.141. fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra 
alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez szükséges 
engedélyezés 

2.8.142. védett állatfaj állományának szabályozásához szükséges engedélyezés 

2.8.143. védett állatfaj egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez szükséges 
engedélyezés a természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (2) bek. b). pont 

2.8.144. védett állatfaj egyedeinek szaporításához szükséges engedélyezés 

2.8.145. védett állatfaj egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban 
tartásához szükséges engedélyezés 

2.8.146. védett állatfaj egyedének él állat gyűjteményben történ  tartásához szükséges 
engedélyezés 

2.8.147. védett állat hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történ  
kiegészítéséhez szükséges engedélyezés 

2.8.148. védett állatfaj állományai közötti géncseréhez szükséges engedélyezés 

2.8.149. védett állatfaj egyedének cseréjéhez, adásvételéhez szükséges engedélyezés 

2.8.150. védett állatfaj egyedének külföldre viteléhez, onnan történ  behozatalához, az országon 
való átszállításához szükséges engedélyezés 



2.8.151. védett állatfaj egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez  szükséges engedélyezés 

2.8.152. védett állatfaj kártételének megel zése érdekében riasztási módszer alkalmazásához 
szükséges engedélyezés 

2.8.153. védett, fokozottan védett állatfaj egyede áttelepítéséhez szükséges engedélyezés 

2.8.154. védett állatfaj egyedének háziasításhoz szükséges engedélyezés 

2.8.155. állatgyűjtemények, illetve egyéb vadon él  védett állatok tartására, idomítására szolgáló 
létesítmények, telephelyek kialakításához, fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges 
engedélyezés 

2.8.156. barlang, barlangszakasz hasznosításához, illetve a hasznosítási mód 
megváltoztatásához szükséges engedélyezés 

2.8.157. barlang, barlangszakasz kiépítéséhez szükséges engedélyezés 

2.8.158. barlangi képz dmények kimentéséhez, hasznosításához, értékesítéséhez, külföldre 
juttatásához szükséges engedélyezés 

2.8.159. barlangban, barlangszakaszban végzend  kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez szükséges 
engedélyezés, kivéve, ha a kutatást a nemzeti park igazgatóság végzi 

2.8.160. barlangi búvármerüléshez szükséges engedélyezés 

2.8.161. barlang műszaki beavatkozáshoz, így különösen bejárat vagy barlangszakasz 
lezárásához, műtárgy elhelyezéséhez, azok felújításához, helyreállításához szükséges 
engedélyezés 

2.8.162. barlangban történ  filmforgatáshoz szükséges engedélyezés 

2.8.163. barlang felszíni véd övezetet meghatároló tevékenységhez szükséges engedélyezés 

2.8.164. védett ásványok, smaradványok gyűjtéséhez, forgalomba hozatalához, külföldre 
viteléhez szükséges engedélyezés 

2.8.165. Ex lege védett természeti területek kiterjedésének (forrás, láp, víznyel , szikes tó, 
kunhalom, földvár) egyedi határozattal történ  megállapítása 

2.8.166. állatkert részére cápa behozatalának, utaztatásának, illetve bemutatásának 
engedélyezése 

2.8.167. különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyede tartásának, szaporításának, 
elidegenítésének, megvételének, bemutatásának engedélyezése 

2.8.168. védett természeti területen legeltetéshez, kaszáláshoz szükséges engedélyezés 

2.8.169. állatvédelmi bírság kiszabása 

2.8.170. védett természeti területen a terület jellegének használatának megváltoztatásához 
szükséges engedélyezés 

2.8.171. állatkert létesítésének, működésének engedélyezése 

2.8.172. védett természeti területen, Natura 2000 területen fásításban tervezett fakitermelés 
feltételhez kötése, korlátozása, tiltása 

2.8.173. természetvédelmi bírság a veszélyeztetett vadon él  állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok 
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 23. § (2) 
bek. 

2.8.174. közepesen veszélyes állat egyede felügyelete átengedésének, eladásra való 
felkínálásának, országba történ  behozatalának, országból történ  kivitelének, illetve 
bemutatásának engedélyezése 

2.8.175. védett növényfaj egyedének adásvételéhez, cseréjéhez szükséges engedélyezés 

2.8.176. Natura 2000 gyepterület október 31. és április 23. között történ  legeltetése 

2.8.177. védett természeti területnek nem min sül  Natura 2000 gyepterületen nád irtása 

2.8.178. védelemben részesül  állatfajok _..._ szükséges engedélyezés 

2.8.179. a telepengedélyezés rendje szerint bejelentés-köteles ipari tevékenység esetében a 
jogszabályban megjelölt els fokú hatóságok által a telepen lefolytatott ellen rzés 

2.8.180. védett természeti területnek nem min sül  Natura 2000 területen a gyep feltöréséhez, 
felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához szükséges engedélyezés 

2.8.181. védett természeti területnek nem min sül  Natura 2000 területen a terület 
helyreállításához szükséges engedélyezés 

2.8.182. Natura 2000 területen az erd r l, az erd  védelmér l és az erd gazdálkodásról szóló 
törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekr l szóló kormányrendelet hatálya alá 
nem tartozó fa, facsoport, fás legel n lév  fa telepítéséhez, kivágásához 

2.8.183. védett természeti területnek nem min sül  Natura 2000 területen a talajfelszínen, száznál 
több f  részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a 



technikai jellegű sporttevékenység folytatásához szükséges engedélyezés 

2.8.184. CITES hatálya alá tartozó, EU bizonylat kiállítás görög tekn s, mór tekn s és szegélyes 
tekn s esetében 

2.8.185. CITES Egyezményben és a tanácsi rendeletben meghatározott nyilvántartások vezetése 

2.8.186. CITES hatálya alá tartozó, bejelentésköteles példányok nyilvántartásba vétele, törlése 

2.8.187. CITES hatálya alá tartozó bejelentésköteles fajok példányaihoz származási igazolás, 
tenyészt i bizonylat kiállítása 

2.8.188. tokfaj tartásának, tenyésztésének nyilvántartása a veszélyeztetett vadon él  állat- és 
növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi 
aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 16. 
§ alapján 

2.8.189. természetben okozott károsodás esetén azonnali beavatkozást igényl  intézkedések 

2.8.190. természetben okozott károsodás esetén természetvédelmi kivizsgálása 

2.8.191. természetben okozott károsodás esetén természetvédelmi tényfeltárása 

2.8.192. természetben okozott károsodás esetén természetvédelmi beavatkozás, monitoring, 
záródokumentáció értékelése 

2.8.193. védett állatfaj egyedeinek birtokban tartásához, idomításához szükséges engedélyezés 

2.8.194. hatósági nyilvántartás vezetése 

2.8.195. CITES hatálya alá tartozó tokfajok él  példányainak tartásának, tenyésztésének 
bejelentése és err l nyilvántartás vezetése védett és rendszeresen hasznosított állatfaj 
fenntartható hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás, a védett tokfajok 
hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet 1-2. § 

2.8.196. természetvédelmi korlátozás fokozottan védett növény-, illetve állatfajok él helyén és 
él helye körül 

2.8.197. szakkérdések adatlapos vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti 
területen található erd  esetén 383/2016. (XII. 2.) Kr. 69. § (1) bekezdés f.,g.,i. pontok 
esetén 

2.8.198. különösen veszélyes állat egyede tartásának, szaporításának, elidegenítésének, másik 
állatkertbe történ  át- vagy kihelyezésének, országba történ  behozatalának, országból 
történ  kivitelének, illetve bemutatásának természetvédelmi engedélyezése 

2.8.199. idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos engedélyezés 

2.8.200. idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos ellen rzés 

2.8.201. idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos kötelezés 

2.8.202. idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos bírságolás 

2.8.203. szakhatósági közreműködés építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban 

2.8.204. szakhatósági közreműködés telepengedély kiadására irányuló eljárásban 

2.8.205. szakhatósági közreműködés kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására 
szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély kiadása során 

2.8.206. szakhatósági közreműködés a hírközlési létesítményre vonatkozó engedélyezési 
eljárások (elvi, építés, használatbavétel, fennmaradás, bontás) során 

2.8.207. szakhatósági közreműködés h termel  létesítmények létesítési engedélyezési 
eljárásában 

2.8.208. szakhatósági közreműködés vízügyi hatósági eljárásban 

2.8.209. szakhatósági közreműködés pirotechnikai termék védett természeti területen való 
felhasználásának engedélyezése során 

2.8.210. szakhatósági közreműködés a közlekedési hatóság eljárásaiban 

2.8.211. szakhatósági közreműködés az MBFSZ a szénhidrogének felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárásaiban 

2.8.212. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti területen 
található erd  esetén 383/2016. (XII. 2.) Kr. 69. § (1) a-e., h., j-r.    pontok esetén 

2.8.213. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti területen 
található erd  esetén 383/2016. (XII. 2.) Kr. 69. § (3) bek. 

2.8.214. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti területnek 
nem min sül  Natura 2000 területeken található erd  esetén 

2.8.215. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti területen vagy 
Natura 2000 területen lév  önerd sülés esetén 



2.8.216. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban tájképvédelmi erd  esetén 

2.8.217. szakkérdések vizsgálata az erd területen található védett növénytársulásokkal 
kapcsolatos erdészeti hatósági eljárásokban a védett és fokozottan védett 
életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról 

2.8.218. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatóság - növényi, állati vagy fert zést okozó egyéb 
szervezetek védett erd területen történ  tömeges elszaporodása esetén az 
erd gazdálkodó kötelezése a szükséges védekezés elvégzésére 

2.8.219. szakkérdések vizsgálata élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság kizárólag állati eredetű 
melléktermékek égetését vagy együttégetését végz  üzem működése engedélyezésére 
irányuló eljárásában 

2.8.220. szakkérdések vizsgálata élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság – A kísérleti vagy tudományos 
célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára (...) növényi károsító bármely 
fejl dési alakjának, tenyészetének Magyarországra való behozatala engedélyezési 
eljárásában 

2.8.221. szakkérdések vizsgálata élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság a nem emberi fogyasztásra 
szánt állati melléktermékekre és a bel lük származó termékekre vonatkozó egészségügyi 
szabályok (…) üzem működésének engedélyezési eljárásában 

2.8.222. szakkérdések vizsgálata élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság – A kegyeleti állattemet  
működésének engedélyezésére irányuló eljárásban 

2.8.223. szakkérdések vizsgálata halászati hatóság védett vagy Natura 2000 területen 
halgazdálkodási vízterületen shonos halfajokra meghatározott tilalmi id  megrövidítése, 
tilalmi id  alóli felmentés engedélyezési eljárásában 

2.8.224. szakkérdések vizsgálata élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság – a kötelez  növényvédelmi 
technológia – zárlati károsító elterjedésének megel zése érdekében országos 
jelent ségű védett természeti területen történ  alkalmazásának elrendelésére irányuló 
eljárásában 

2.8.225. szakkérdések vizsgálata szennyvíz és szennyvíziszap mez gazdasági felhasználásának 
engedélyezésére vonatkozó talajvédelmi hatósági eljárásban 

2.8.226. szakkérdések vizsgálata vadászati hatósági a védett természeti területen, NATURA 2000 
területen található nemzetközi vagy kiemelt jelent ségű vízi él helyeken történ  vízivad 
vadászat rendjének szabályozására irányuló eljárásaiban 

2.8.227. szakkérdések vizsgálata vadászati hatósági a vizes területek véd sávjainak ólomsörét 
használatának vonatkozásában való kijelölésére irányuló 
eljárásában 

2.8.228. szakkérdések vizsgálata vadászati hatósági eljárásokban – védett természeti területen 
383/2016. (XII.2.) Kr. 76. § (3) bek. a. és b. pontok, valamint vad 
vadászterületre történ  kiengedésére irányuló engedélyezési eljárásban 

2.8.229. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság a jogszabályban meghatározott vadászati 
idény védett természeti területen történ  meghosszabbítására, rövidebb id szakban 
történ  megállapítására, egy vagy több vadfaj vadászatának a vadászati idényen belüli 
megtiltására vagy korlátozására irányuló eljárásban 

2.8.230. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság vadászati tilalmi id ben apróvad fajra 
vonatkozó vadászat védett természeti területen, vízivad esetén védett természeti 
területen vagy Natura 2000 területen való engedélyezésére és elrendelésére irányuló 
eljárásában 

2.8.231. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság védett természeti területe vonatkozó 
vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyására irányuló eljárásában 

2.8.232. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság vadászterület határának megállapítására 
irányuló eljárásában, ha a vadászterület védett természeti területet osztana meg. 

2.8.233. szakkérdések vizsgálata vadászati hatósági eljárásokban a 383/2016. (XII.2.) Kr. 78. § a. 
és b. pontja alapján 

2.8.234. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság Magyarország állatföldrajzi környezetében 
nem honos állatfaj vadászterületen történ  vadászati célú telepítésének engedélyezésére 
irányuló eljárásában 

2.8.235. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság vadaskert, továbbá a vadaspark védett 
természeti területen, barlang véd övezetében történ  létesítése iránti eljárásában 

2.8.236. szakkérdések vizsgálata tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása 
engedélyezésére irányuló eljárásában 

2.8.237. szakkérdések vizsgálata nyomástartó berendezések létesítési, használatbavételi, 
átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárásában. 

2.8.238. szakkérdések vizsgálata veszélyes töltetű nyomástartó berendezések létesítése, 
használatbavétele, átalakítása és megszüntetése engedélyezésére irányuló eljárásában 



2.8.239. szakkérdések vizsgálata a villamosenergia-ipari engedélyezési eljárásokban 

2.8.240. szakkérdések vizsgálata építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban 

2.8.241. az állandó menazséria létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyezési 
eljárásában természetvédelmi szakkérdés vizsgálata 

2.8.242. szakkérdések vizsgálata a közlekedési hatóság eljárásaiban 

2.8.243. szakkérdések vizsgálata sajátos építmények építésügyi hatósági eljárásában 

2.8.244. szakkérdések vizsgálata sajátos építmények építésügyi hatósági eljárásában 

2.8.245. szakkérdések vizsgálata szennyvíz és szennyvíziszap mez gazdasági felhasználása, 
állati eredetű melléktermék égetése, valamint nem emberi fogyasztásra szánt állati 
eredetű melléktermékek tárgyában 

2.8.246. adatnyilvántartás 

2.8.247. szakmai konzultáció 

2.8.248. önkormányzatok környezetvédelmi tárgyú rendelete tervezetének véleményezése 

2.8.249. OKIR működtetéséhez szükséges területi feladatok ellátása 

2.8.250. környezeti információk rendelkezésre bocsátása 

2.8.251. hatósági mérési terv készítése 

2.8.252. leveg védelmi igazgatási feladatok 

2.8.253. hulladékéget kr l nyilvántartás vezetése 

2.8.254. jegyz höz tartozó zajvédelmi ügyek esetében másodfokú hatósági eljárás 

2.8.255. jegyz höz tartozó hulladékgazdálkodási ügyekben másodfokú hatósági eljárás 

2.8.256. jegyz höz tartozó természetvédelmi ügyekben másodfokú hatósági eljárás 

2.8.257. hulladékgazdálkodók adatszolgáltatásának és nyilvántartásának ellen rzése 

2.8.258. hulladéklerakók üzemeltet inek ellen rzése 

2.8.259. építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos hatósági ellen rzés 

2.8.260. egészségügyi szolgáltatónál képz d  hulladékkal kapcsolatos hatósági ellen rzés 

2.8.261. hulladékká vált gépjárművekkel kapcsolatos hatósági ellen rzés 

2.8.262. hulladékgazdálkodási bírság (PCB) 

2.8.263. szakkérdések vizsgálata halászati hatóság 383/2016. (XII. 2.) Kr. 71. § b) a Hhvtv. 16. § 
(2) bekezdésében meghatározott eljárásban 

2.8.264. szakkérdések vizsgálata halászati hatóság országos jelent ségű védett természeti 
területen, Natura 2000 területen a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi 
korlátozás alóli felmentés megadására irányuló eljárásában 

2.8.265. szakkérdések vizsgálata halászati hatóság a halállományt veszélyeztet  gerinces 
állatfajok állományának riasztására, gyérítésére való kötelezés elrendelésére irányuló 
eljárásában 

2.8.266. szakkérdések vizsgálata halászati hatóság az shonos halállományt veszélyeztet , 
tájidegen, invazív halfajok elleni védekezés elvégzésére, elvégeztetésére való kötelezés 
elrendelésére irányuló eljárásában 

2.8.267. szakkérdések vizsgálata halászati hatóság országos jelent ségű védett természeti 
területen a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv 
módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történ  
módosítására irányuló eljárásában 

2.8.268. szakkérdések vizsgálata halászati hatóság Natura 2000 területet érint , a jóváhagyott 
halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására és a halgazdálkodási terv hivatalból 
történ  módosítására irányuló eljárásában 

2.8.269. szakkérdések vizsgálata halászati hatóság halgazdálkodási kíméleti területté nyilvánítás 
feloldására irányuló eljárásában 

2.8.270. szakkérdések vizsgálata halászati hatóság a védett természeti területen található 
halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén tilalom alóli felmentés engedélyezési 
eljárásában 

2.8.271. környezetvédelmi hatósági ellen rzés lefolytatása kérelemre 

2.8.272. természetvédelmi hatósági ellen rzés lefolytatása kérelemre 

2.8.273. bejelentési eljárás 

2.9. Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 



2.9.1 Fogyasztóvédelmi Osztály 

2.9.1.1 Szerencsejáték reklám 
2.9.1.2 Fogyasztói csoport 
2.9.1.3 Fogyasztóvédelmi referens 
2.9.1.4 Rezsipont 
2.9.1.5 Békéltet  testülettel együttműködés hiánya 
2.9.1.6 Reklámszöveg nyelvhasználat 
2.9.1.7 Gazdasági reklám 
2.9.1.8 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
2.9.1.9 Termékbiztonság 
2.9.1.10 Veszélyes anyagon CE jelölés hiánya 
2.9.1.11 Címketartalom 
2.9.1.12 Játszótér 
2.9.1.13 Mutatványos berendezés 
2.9.1.14 Fogyasztói panaszokon alapuló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
2.9.1.15 Egységes közszolgáltatói számlakép ellen rzése 
2.9.1.16 Jótállási jegy tartalmának ellen rzése 
2.9.1.17 Min ségi követelményeknek való megfelelés hiánya 
2.9.1.18 Földrajzi árujelz  ellen rzése 
2.9.1.19 Szálláshely szolgáltató tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata 
2.9.1.20 Közszolgáltatói panaszkezelés, szolgáltatási díj megtévesztése ellen rzése 
2.9.1.21 Energiafogyasztási címke ellen rzése 
2.9.1.22 Mosószer foszfáttartalmának ellen rzése 
2.9.1.23 Cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid tartalmának ellen rzése 
2.9.1.24 Kozmetikai termék megtéveszt  jelölése miatti eljárás 
2.9.1.25 Üzlethelységen kívül kötött kereskedelmi tevékenység ellen rzése 
2.9.1.26 Villamossági termék CE jelölés EK megfelel sége 
2.9.1.27 Élelmiszer jelölése megtéveszt  
2.9.1.28 Csökkentett energiatartalmú élelmiszer jelölése 
2.9.1.29 Bébiételek címkézési hiányossága miatti eljárás 
2.9.1.30 Étrend-kiegészít  termék megtéveszt  címkézése miatti eljárás 
2.9.1.31 Hiteles mér eszköz hiánya miatti megtéveszt  kereskedelmi gyakorlat 

2.9.1.32 Árfeltüntetés hiánya miatti megtéveszt , tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

2.9.1.33 Egységár feltüntetés hiánya miatti megtéveszt , tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

2.9.1.34 A betétdij megtevészt  közléséb l ered  tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

2.9.1.35 Fogyasztói panaszok kezelése során megvalósított ügyfélszolgalati tisztességtelen 
tájékoztatás 

2.9.1.36 Rezsipont vízi-közmű 

2.9.1.37 Rezsipont gázszolgáltatás 

2.9.1.38 Rezsipont villamos energia szolgáltatás 

2.9.1.39 Rezsipont hulladékgazdálkodás 

2.9.1.40 Rezsipont távh gazdálkodás 

2.9.1.41 A kémiai anyagok címkézési, jelölési el írására vonatkozó szabályok megsértése miatti 
eljárás 

2.9.1.42 Elektronikus kereskedelmi szolgáltató adatainak és ÁSZF-jének közzétételi hiánya miatt 
eljárás 

2.9.1.43 Elektronikus hírközlési szolgáltatóval szembeni eljárás, ha megsérti az ügyfelszolgálati 
el írásokat 



2.9.1.44 Elektronikus hírközlési szolgáltatóval szembeni eljárás, ha megsérti az ügyfélszolgálati 
el írásokat 

2.9.1.45 Eljárás lefolytatása a távh szolgáltatóval szemben, ha az ÁSZF-et nem teszi közzé 

2.9.1.46 Villamosenergia elszámolás, számlázás, mérés, díjfizetés, kikapcsolás  rendelkezések  
ellen rzése 

2.9.1.47 Gázszolgaltatóval szembeni elszámolás, számlázás, mérés, díjfizetés, kikapcsolással 
kapcsolatos eljárás 

2.9.1.48 Eljárás a szolgáltatóval szemben, ha megtéveszt , tájékoztatást, panaszkezelési 
gyakorlatot valósít meg 

2.9.1.49 Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos elszámolás, számlázás, méréssel kapcsolatos 

eljárás 

2.9.1.50 A Koordináló szerv által az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatos 
el írások ellen rzése 

2.9.1.51 Az egységes közszolgáltatói számlaképnek való megfelelés ellen rzése 

2.9.1.52 Kültéri berendezésen CE-jelölés, illetve a garantált zajszint az EK megfelel ségi 
tanúsítvány ellen rzés 

2.9.1.53 Zajkibocsájtásról szóló címkék meglétének, tartalmának ellen rzése, illetve eljárás annak 
hiánya miatt 

2.9.1.54 Eljárás lefolytatása szálláshely szolgáltatóval szemben, ha megtéveszt  információkat 
közöl 

2.9.1.55 Festékek lakkok esetében az el írt min ségi követelményeknek való megfelelés 

ellen rzése 

2.9.1.56 A fogyasztó tájékoztatásának elmulasztása, megtéveszt   kereskedelmi gyakorlat 
megvalósulása 

2.9.1.57 Mez gazdasági termékek esetében eljárás lefolytatása, ha a földrajzi árujelz  
megtéveszti a fogyasztókat 

2.9.1.58 Húsipari termékek esetében eljárás lefolytatása, ha a földrajzi árujelz  megtéveszti a 
fogyasztókat 

2.9.1.59 Édesipari termékek esetében eljárás lefolytatása, ha a földrajzi árujelz  megtéveszti a 
fogyasztókat 

2.9.1.60 Eljárás lefolytatása a kereskedelmi szolgáltatóval szemben, ha megtéveszt  tájékoztatást 

ad 

2.9.1.61 Utazásszervez -szolgáltató megtéveszt  díjak 
2.9.1.62 Pirotechnikai termékek útmutató CE jelölés hiánya 
2.9.1.63 Energiahatékonysági címkézésre vonatkozó szabályok 
2.9.1.64 Mosószer foszfáttartalmának ellen rzése jelölési hiányossága 
2.9.1.65 Veszélyes anyagokat érint  eljárás lefolytatása, CE jelölés hiánya 
2.9.1.66 Elem akkumulátor hulladék gyűjtése 
2.9.1.67 Cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid tartalmának ellen rzése 
2.9.1.68 Kozmetikai termék megtéveszt  jelölése 
2.9.1.69 Üzleten kívül kötött szerz dések ellen rzése 
2.9.1.70 Villamossági termék nem megfelel  nem biztonságos, nincs rajta CE jelölés, illetve nincs 

EK megfelel ségi nyilatkozat 
2.9.1.71 Gáznemű vagy folyékony tüzel anyagot használó termék nem megfelel  nem 

biztonságos, nincs rajta CE jelölés, illetve nincs EK megfelel ségi nyilatkozat 
2.9.1.72 Gázfogyasztó termék nem megfelel , nincs rajta CE jelölés, nincs EK megfelel ségi 

nyilatkozat 
2.9.1.73 Fényforrások címketartalma nem megfelel  
2.9.1.74 Termék nem felel meg a megfelel ségi tanúsítás el írásainak 
2.9.1.75 Fényforrás energiahatékonysági címkéjének tartalma nem megfelel  
2.9.1.76 Hűt szekrények, fagyasztók energiahatékonysági címkéjének tartalma nem megfelel  
2.9.1.77 kombinált mosó-szárító gép terméken energiahatékonysági címkéjének tartalma nem 



megfelel  
2.9.1.78 a cumik és cuclik laboratóriumi ellen rzése, címketartalmának vizsgálata 
2.9.1.79 új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid kibocsátási értékeinek 

vizsgálata 
2.9.1.80 Fénycsövek megfelel ségi jelölésének jogosulatlan használata 
2.9.1.81 Pb gázpalack értékesítési helyén megtéveszt  tartalmú tájékoztatás 
2.9.1.82 Eljárás megtéveszt  jelölés alkalmazása esetén 
2.9.1.83 Élelmiszeren lév  megtéveszt  jelölés esetén eljárás lefolytatása 
2.9.1.84 Csökkentett energiatartalmú élelmiszer jelölése 
2.9.1.85 Bébiételek címkézése valótlan tartalmú 
2.9.1.86 Különleges táplálkozási célú élelmiszerek jelölése megsérti a Grtv-t. 
2.9.1.87 Étrend-kiegészít  termék címkézése megtéveszt  tartalmú 
2.9.1.88 Felszolgálási díj nincs feltüntetve, mégis felszámítják azt 
2.9.1.89 Megfelel ségi igazolás, valamint CE jelölés hiánya lefolytatása. 
2.9.1.90 Kalandparkok berendezései 
2.9.1.91. Vízi-közmű szolgáltatást érint  eljárás lefolytatása 
2.9.1.92. Villamos energiával kapcsolatos eljárás lefolytatása 
2.9.1.93. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos eljárás lefolytatása 
2.9.1.94. Gázszolgáltatási közszolgáltatással kapcsolatos eljárás lefolytatása 
2.9.1.95. Elektronikus hírközlési szolgáltatóval szembeni eljárás lefolytatása 

2.9.2. Közlekedési Osztály 

2.9.2.1. Járművek közúti ellen rzése vezetési és pihen id  ellen rzés (AETR) 
2.9.2.2. Járművek közúti ellen rzése veszélyes áru szállítás ellen rzés (ADR) 
2.9.2.3. Járművek közúti ellen rzése tömeg és mérethatárok ellen rzése (mérlegelés) 
2.9.2.4. Járművek telephelyi ellen rzése az üzemeltetés műszaki feltételeinek ellen rzése 

2.9.2.5. Járművek telephelyi ellen rzése tevékenység feltételeinek ellen rzése 

2.9.2.6. 
A digitális tachográf műhely gépjárműfenntartó tevékenységére vonatkozó bejelentések 
fogadása 

2.9.2.7. 
Személytaxi-szolgáltatás tevékenységet érint  közlekedéshatósági szabályok 

megtartásának ellen rzése 

2.9.2.8. Az ellen rzésekhez kapcsolódó bírságolásra irányuló eljárások lefolytatása 

2.9.2.9. Személytaxi-szolgáltatás engedélyezése 

2.9.2.10. Személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása 

2.9.2.11. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadása 

2.9.2.12. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadása 

2.9.2.13. Közúti áruszállítási igazolvány kiadása 

2.9.2.14. 
EGT tagállamon kívüli állampolgár részére járművezet i igazolvány kiadása közlekedési 
szolgáltatáshoz 

2.9.2.15. Digitális tachográf kártya kiadása 

2.9.2.16. Járművek forgalomba helyezés el tti műszaki vizsgálata 

2.9.2.17. Járművek id szakos műszaki vizsgálata 

2.9.2.18. Közúti járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása 

2.9.2.19. Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése 

2.9.2.20. Közúti járművek összeépítésének engedélyezése 

2.9.2.21. Lassú járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálata 
2.9.2.22. Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése 

2.9.2.23. Vizsgáló állomási tevékenység ellen rzése 

2.9.2.24. Gépjárműfenntartó szervezetek nyilvántartásba vétele 



2.9.2.25. Gépjárműfenntartó szervezetek ellen rzése 

2.9.2.26. Digitális tachográf kártya kiadása 

2.9.2.27. Járműbontók a tevékenységének ellen rzése 

2.9.2.28. 
Mozgáskorlátozott személyek közúti közlekedésével kapcsolatos hatósági feladatok 
ellátása 

2.9.2.29. A versenyjármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése 

2.9.2.30. Közúti járművek műszaki adatainak, adatváltozásának igazolása 

2.9.2.31. Járművek közúti ellen rzése műszaki ellen rzés 

2.9.2.32. Járművek közúti ellen rzése áru és személyszállítás tevékenység ellen rzés 

2.9.2.33. Járművek közúti ellen rzése nemzetközi szállítás külön feltételeinek ellen rzése 

2.9.2.34. Járművek közúti ellen rzése rakomány rögzítés ellen rzése 

2.9.2.35. Járművek telephelyi ellen rzése nemzetközi szállítás feltételeinek ellen rzése 

2.9.2.36. Járművek telephelyi ellen rzése tömeg és mérethatárok ellen rzése (mérlegelés) 
2.9.2.37. Járművek telephelyi ellen rzése biztosítási kötelezettség ellen rzése 

2.9.2.38. 
Járművek telephelyi ellen rzése a tevékenységhez el írt okmányok, dokumentumok 

ellen rzése 

2.9.2.39. A digitális tachográf műhely gépjárműfenntartó tevékenységének ellen rzése 

2.9.2.40. 
Személygépkocsis személyszállító tevékenységet érint  közlekedéshatósági szabályok 
megtartásának ellen rzése 

2.9.2.41. Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése 

2.9.2.42. Személygépkocsis személyszállítói engedély módosítása 

2.9.2.43. 
Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezet i igazolvány kiadása, 
módosítása 

2.9.2.44. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok módosítása 

2.9.2.45. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok meghosszabbítása 

2.9.2.46. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok módosítása 

2.9.2.47. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok meghosszabbítása 

2.9.2.48. Közúti áruszállítási igazolvány módosítása 

2.9.2.49. Közúti személyszállítási igazolvány kiadása 

2.9.2.50. Közúti személyszállítási igazolvány módosítása 

2.9.2.51. Digitális tachográf kártya cseréje 

2.9.2.52. Digitális tachográf kártya pótlása 

2.9.2.53. Lassú járművek egyedi átalakításának engedélyezése 

2.9.2.54. 
Közúti jármű el zetes eredetiségvizsgálata során közreműköd  szervezetek 
engedélyezése 

2.9.2.55. 
Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek 
és tartozékok ellen rzésével kapcsolatos hatósági feladatok 

2.9.2.56. 
A muzeális min sít  bizottságok tevékenységével kapcsolatos közlekedési hatósági 
feladatok 

2.9.2.57. Járműbontókkal közreműköd i megállapodások megkötése 

2.9.2.58. A sérült jármű biztosító által kezdeményezett vizsgálata 

2.9.2.59. 
Piacfelügyeleti feladatok mez gazdasági és erdészeti járművek és a két- vagy 

háromkerekű járművek, négykerekű motorkerékpárok esetében 

2.9.2.60. 
A nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító "Nemzetközi Id szakos Vizsgálati 
Bizonyítvány", illet leg igazolólap kiadása 

2.9.2.61. 
A nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító "Nemzetközi Id szakos Vizsgálati 
Bizonyítvány", illet leg igazolólap pótlása 

2.9.2.62. Veszélyes anyagot szállító járműre el írt jóváhagyási igazolás kiadása, érvényesítése 

2.9.3 Útügyi Osztály 

2.9.3.1 Ellátja a közúti járművezet k vizsgáztatásával kapcsolatos els fokú hatósági feladatokat 



2.9.3.2 Ellen rzi az elméleti vizsgára bocsátás feltételeit. Elkészíti a vizsgajegyz könyvet, vizsga 
után rögzíti az eredményeket. 

2.9.3.3 Egyedi kérelemre vizsgakötelezettség teljesítése alól megfelel  képesítés, végzettség 
esetén felmentést ad. 

2.9.3.4 Lebonyolítja a számítógépes elméleti  vizsgát („SZEV”)  a személyi és tárgyi feltételek 
ellen rzését követ en. 

2.9.3.5 Szóbeli elméleti vizsga engedélyezése egyedi kérelemre egészségügyi okból, illetve 
magyar nyelvet nem beszél  vizsgázó esetében. 

2.9.3.6 Megszervezi, vezényeli a közúti járművezet k kategóriás gyakorlati vizsgáit. (Forg, 
Jkez,Rutin,Bü) 

2.9.3.7 Ellen rzi a gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeit. Elkészíti a vizsgajegyz könyvet, 
melyre a vizsga után rögzíti az eredményeket. 

2.9.3.8 Lebonyolítja a járművezet k kategóriás gyakorlati vizsgáit a személyi és tárgyi feltételek 
ellen rzését követ en. 

2.9.3.9 Pénzkezelési feladatot lát el:a PÉNZTÁR-PROGRAM alkalmazásával beszedi 
készpénzben a vizsgadíjakat, kezeli az átutalásokat is. 

2.9.3.10 A vizsgaigazolásokat elektronikusan továbbítja a BM. Központi Adatnyilvántartó felé, az 
ügyfél kérésére papírformátumban adja ki. 

2.9.3.11 A közlekedésigazgatási hatóságok, rend rhatóságok megkeresésére  járművezet i 
vizsgákról hatósági bizonyítványt állít ki, adatot szolgáltat. 

2.9.3.12 A gépjárművezetési gyakorlatból öt sikertelen vizsgát tett vizsgázók rendkívüli 
pályaalkalmassági vizsgálatának ügyét intézi. 

2.9.3.13 Vizsgázók iratanyagának átkérése más megyei közlekedési hatóságoktól, illetve 
kérésükre más megyébe áthelyezés. 

2.9.3.14 Ellátja a járművezet i vizsga felfüggesztésével és érvénytelenítésével járó feladatokat. 
2.9.3.15 Vizsgázó eltiltása a vizsgázástól 

2.9.3.16 Ellátja a hatóság ügyfélszolgálati tevékenységét: valamennyi ügyintéz  saját 
feladatkörében 

2.9.3.17 Járművezetéshez kapcsolódó ellen rzési tevékenységet végez:   komplex (átfogó), 
tematikus ellen rzést és célvizsgálatot. 

2.9.3.18 Az utánképzésre jelentkez ket regisztrálja az UTÁNKÉPZÉS-PROGRAMBAN, beosztja 

ket feltáró foglalkozásra. 

2.9.3.19 Megszervezi és elvégzi a feltáró foglalkozásokat, kijelöli a feltáró csoport (explorációs 
team) tagjait, megszervezi a team-ülést. 

2.9.3.20 Beosztja utánképzési programra a kötelezetteket, a program elvégzésére jogosult, 
megbízott képz szervhez irányítja ket. 

2.9.3.21 Utánképzés teljesítésér l jogszabály által el írt adattartalmú igazolás kiállítása, küldése 
elektronikus úton a BM Központi Adatnyilvántartónak. 

2.9.3.22 Igazolási kérelem elbírálása vizsgadíj ismételt befizetésének mell zése tárgyában. 
2.9.3.23 Közutak, a közforgalom el l el nem zárt magánutak engedélyezése 

2.9.3.24 Magánutak megnyitásának, elzárásának engedélyezése 

2.9.3.25 Országos közút és helyi közút átmin sítése 

2.9.3.26 Vasúti gyalogos átkel hely  engedélyezése 

2.9.3.27 Ideiglenes vasúti átjáró engedélyezése, megszüntetése 

2.9.3.28 Közúti gyalogos átkel hely engedélyezése. 
2.9.3.29 Más hatóságok eljárásaiban szakkérdés vizsgálóként történ  közreműködés. építésügy) 
2.9.3.30 Településrendezési ügyek 

2.9.3.31 Megszervezi,vezényeli a közúti járművezet k kategóriás elméleti vizsgáit. 
2.9.3.32 Szakoktató eltiltása a szakoktatói tevékenységt l 
2.9.3.33 Vizsgabiztos eltiltása a vizsgáztatástól 
2.9.3.34 Szükség esetén ellátja a bírságolással kapcsolatos feladatot 
2.9.3.35 Végzi a vizsgáztatás munkáltatói ellen rzését 



2.9.3.36 Utánképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

2.9.3.37 Utánképzésen pontcsökkentés céljából önkéntesen résztvev  járművezet k " III." 
programba történ  besorolása 

2.9.3.38 Megszervezi az adott utánképzési programhoz tartozó elméleti és gyakorlati vizsgákat. 

2.9.3.39 Pénzkezel  helyen a PÉNZTÁR-PROGRAM alkalmazásával beszedi készpénzben az 
után képzés díjait. 

2.9.3.40 Szakhatóságok megkeresése szakhatósági állásfoglalás, bels   szervezeti egységek 
pedig szakkérdés vizsgálat tekintetében. 

2.9.3.41 Engedélyezési hatáskörébe tartozó utak területének nem közlekedési célú 
igénybevételével kapcsolatos közlekedési hatósági ügyek 

2.9.3.42 Hatósági eljárást kezdeményez, ha a közútkezel  a hozzájárulását megtagadja, nem 

nyilatkozik,és a kérelmez  a döntését sérelmezi. 

2.9.3.43 A közúti forgalom biztonságát sért k kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, az 
útkezel i felszólítás eredménytelensége esetén. 

2.9.3.44 A közlekedés biztonsága érdekében az útkeresztez dés beláthatóságát akadályozó fa, 
illetve egyéb növényzet eltávolításának elrendelése 

2.9.3.45 Vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lév  fa, illetve egyéb növényzet 
kivágásának elrendelése 

2.9.3.46 A közút biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése a szükséges intézkedések megtételére 

2.9.3.47 Az útügyi hatósági eljárások összegeinek megállapítása a díjrendelet tételeit alapul véve, 
továbbítása számlázásra adatlapon 

2.9.3.48 Kérelem megvizsgálása, feltételek megléte. Esetlegesen kérelem  visszautasítása, ill. 
áttétel hatáskör v. illetékesség hiányában 

2.9.3.49 Hiánypótlásra felszólítás (VÉGZÉS) 
2.9.3.50 Függ  hatályú határozat meghozása 

2.9.3.51 Helyszíni szemle lefolytatása esetében közlés postai úton, nagyszámú ügyfélkör esetén 
hirdetményi úton. 

2.9.3.52 Döntés :határozat. Engedély megadása, illetve elutasítás 

2.9.3.53 Véglegessé válás, illetve jogorvoslat lehet sége 

2.9.3.54 A döntés közlése ügyféllel, azzal,  akire nézve jogot, kötelezettséget állapít meg, 
szakhatósággal, más hatósággal, szervvel. 

2.9.3.55 Fellebbezés esetén az iratanyag továbbítása a másodfokon eljáró szervhez 

2.9.3.56 Szakhatóságként közreműködés építésügyi szakhatósági ügyekben 

2.9.4. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 

2.9.4.1. Bekötési és törzshálózati vízmér k hitelesítése. 

2.9.4.2. 6 m
3/h és ennél kisebb névleges méréshatárú gázmér k és számító egységek 

hitelesítése. 
2.9.4.3. H fogyasztás-mér k hitelesítése. 

2.9.4.4. Vízt l eltér  folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló 
mér rendszerek (üzemanyagmér k) hitelesítése. 

2.9.4.5. Automatikus mérlegek hitelesítése. 
2.9.4.6. Viteldíjjelz k hitelesítése. 
2.9.4.7. Anyagi mértékek: tartályszintmér  szalag és mér léc hitelesítése. 
2.9.4.8. Kipufogógáz-elemz  műszerek hitelesítése. 
2.9.4.9. Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése. 
2.9.4.10. Súlyok hitelesítése. 
2.9.4.11. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mér k hitelesítése. 
2.9.4.12. Gépjármű-gumiabroncsnyomás mér k hitelesítése. 
2.9.4.13. Tartály els  hitelesítés. 
2.9.4.14. Tároló- és szállítótartályban használt tartályszintmér  készülék hitelesítése. 



2.9.4.15. Szeszmér gép hitelesítése. 

2.9.4.16. Állandó helyre telepített nyomástartó berendezés, tölt  berendezés létesítési 
engedélyezése. 

2.9.4.17. Nyomástartó berendezés, tölt  berendezés megszüntetésének bejelentése, tudomásul 
vétele és nyilvántartásban rögzítése. 

2.9.4.18. Üzemeltetési ellen rzés, szerkezeti ellen rzés, szilárdsági ellen rzés nyomástartó 
berendezésekre vagy tölt  berendezésekre. 

2.9.4.19. Tárolótartály, tároló-létesítmény üzembe helyezése. 
2.9.4.20. 70 kW együttes h terhelést meghaladó gázfelhasználó technológiák használatbavétele. 
2.9.4.21. A felvonó vagy a mozgólépcs  létesítési engedélye. 
2.9.4.22. A gázpalack töltet megváltoztatásának engedélyezése. 
2.9.4.23. Gázhordó és palackköteg megfelel ségének megállapítása. 

2.9.4.24. ADR: a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok id szakos 
vizsgálata. 

2.9.4.25. Nyomástartó rendszerek elhelyezését szolgáló sajátos építményfajták építésének 
engedélyezése. 

2.9.4.26. Villamosmű építési engedélyezése. 
2.9.4.27. H távvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény építési engedélyezése. 

2.9.4.28. EX/II és EX/III konténerek jóváhagyása, a jármű felépítmény vizsgálatáról szakkérdésben 
állásfoglalást kiállítása. 

2.9.4.29. ÉTDR: legalább 50 kVA beépített összteljesítményű vagy 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű 
villamos berendezésre, rendszerre, villamos műszaki biztonsági szakkérdésben 
állásfoglalás kiadása. 

2.9.4.30. Ipari telepen használt hatósági felügyelet alá tartozó berendezés megfelel ségének, 
engedélyeinek ellen rzése. 

2.9.4.31. I pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése 

2.9.4.32. II p. o. mérleg hitelesítése 20 kg méréshatárig 

2.9.4.33. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 2 kg méréshatárig 

2.9.4.34. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 20 kg méréshatárig 

2.9.4.35. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 500 kg méréshatárig 

2.9.4.36. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 2 t méréshatárig 

2.9.4.37. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 10 t méréshatárig 

2.9.4.38. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 20 t méréshatárig 

2.9.4.39. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 30 t méréshatárig 

2.9.4.40. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 60 t méréshatárig 

2.9.4.41. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 60 t méréshatár felett 
2.9.4.42. Ár- és tömegérték nyomtató hitelesítése 

2.9.4.43. Különálló árszámító rendszer (POS) hitelesítése 

2.9.4.44. Folyamatosan, szakaszosan összegz  adagoló mérleg hitelesítése 

2.9.4.45. Automatikus jelöl  mérleg hitelesítése 

2.9.4.46. M2 és M3 pontossági osztályú súlyok hitelesítése 

2.9.4.47. M1 pontossági osztályú súlyok hitelesítése 

2.9.4.48. F2 pontossági osztályú súlyok hitelesítése 

2.9.4.49. F1 pontossági osztályú súlyok hitelesítése 

2.9.4.50. E2 pontossági osztályú súlyok hitelesítése 

2.9.4.51. El pontossági osztályú súlyok hitelesítése 

2.9.4.52. Kerékterhelés-mér  hitelesítése 10 t méréshatárral 
2.9.4.53. Tengelyterhelés-mér  hitelesítése 15 t méréshatárral 
2.9.4.54. Gépjármű-gumiabroncsnyomás mér , légakkus és telepített kivitel 
2.9.4.55. Gépjármű-gumiabroncsnyomás mér , hordozható kivitel 



2.9.4.56. Tartályban lév  folyadék szintjének méréséhez használt mér szalag és mér léc 

2.9.4.57. Mér léc hitelesítése 

2.9.4.58. Szintmér  illesztés 

2.9.4.59. Szintmér dob hitelesítése 

2.9.4.60. Szintmér  kódadó 

2.9.4.61. Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos módszerrel 
2.9.4.62. Tároló tartályok 200 m3-ig 

2.9.4.63. Tároló tartályok 200 m3-t l 
2.9.4.64. Tároló tartály részűrtartalom meghatározás geometriai módszerrel 
2.9.4.65. Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos és geometriai módszerrel 
2.9.4.66. Kombinált vízmér  hitelesítése 

2.9.4.67. Impulzusadó hitelesítése vízmér höz 

2.9.4.68. Üzemanyagmér k hitelesítése 

2.9.4.69. Autógáz-mér  PB-gázra 

2.9.4.70. Autógáz-mér  földgázra 

2.9.4.71. Szeszfokoló hitelesítése 

2.9.4.72. Areométer hitelesítése 

2.9.4.73. Áramváltók hitelesítése 

2.9.4.74. Feszültségváltók hitelesítése 

2.9.4.75. Számítóegység hitelesítése h fogyasztásmér höz 

2.9.4.76. ÉTDR: felvonó használatbavételéhez szakkérdésben állásfoglalás – Járási építésügyi 
hatóság 

2.9.4.77. ÉTDR: felvonó létesítéséhez szakkérdésben állásfoglalás – Járási építésügyi hatóság 

2.9.4.78. ÉTDR: felvonó használatbavételéhez szakhatósági állásfoglalás – Jegyz  

2.9.4.79. ÉTDR: felvonó létesítéséhez szakhatósági állásfoglalás – Jegyz  

2.9.4.80. Termel i villamos vezeték építési engedélyezése. 
2.9.4.81. Villamos magánvezeték építési engedélyezése. 
2.9.4.82. Közvetlen villamos vezeték építési engedélyezése. 
2.9.4.83. A h szolgáltatás nyomvonal jellegű építményeinek építési engedélyezése. 
2.9.4.84. Közforgalmú autógáz tölt állomások építésének engedélyezése 

2.9.4.85. Közforgalmú üzemanyagtölt  állomások építésének engedélyezése 

2.9.4.86. Veszélyes folyadéktárolók elhelyezését szolgáló építmény építésének engedélyezése 

2.9.4.87. Gáztározók elhelyezését szolgáló építmény építésének engedélyezése 

2.9.4.88. Biogáz- és komposztálótelep elhelyezését szolgáló építmény építésének engedélyezése 

2.9.4.89. Megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt el állító és tároló építmény 
építésének engedélyezése 

2.9.4.90. Terménytisztító vagy szárító építmény építésének engedélyezése 

2.9.4.91. Épített üvegipari vagy fémipari kemence építésének engedélyezése 

2.9.4.92. Aszfaltkever  telep építésének engedélyezése 

2.9.4.93. Gázfelhasználó h fejleszt -h hasznosító berendezés elhelyezését szolgáló építmény 
építésének engedélyezése 

2.9.4.94. Sajátos építmények bontásának engedélyezése 

2.9.4.95. Sajátos építmények építési engedély módosításának engedélyezése 

2.9.4.96. Sajátos építmények kötelezési engedélyezési eljárása 

2.9.4.97. Sajátos építmények jogutódlás tudomásulvételi engedélyezési eljárása 

2.9.4.98. Sajátos építmények veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység 
tudomásulvételi engedélyezési eljárása 

2.9.4.99. Nyomástartó berendezés, tölt  berendezés üzembevétele 

2.9.4.100. Tárolótartály v. tároló létesítmény javítást követ  üzembevétele 



2.9.4.101. Nyomástartó berendezés, tölt  berendezés javítást követ  üzembevétele 

2.9.4.102. Közforgalmú autógáz tölt állomások használatbavételének engedélyezése 

2.9.4.103. Közforgalmú üzemanyagtölt  állomások használatbavételének engedélyezése 

2.9.4.104. Veszélyes folyadéktárolók elhelyezését szolgáló építmény használatbavételének 
engedélyezése 

2.9.4.105. Gáztározók elhelyezését szolgáló építmény használatbavételének engedélyezése 

2.9.4.106. Biogáz- és komposztálótelep elhelyezését szolgáló építmény használatbavételének 
engedélyezése 

2.9.4.107. Megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt el állító és tároló építmény 
használatbavételének engedélyezése 

2.9.4.108. Terménytisztító vagy szárító építmény használatbavételének engedélyezése 

2.9.4.109. Épített üvegipari vagy fémipari kemence használatbavételének engedélyezése 

2.9.4.110. Aszfaltkever  telep használatbavételének engedélyezése 

2.9.4.111. Gázfelhasználó h fejleszt -h hasznosító berendezés elhelyezését szolgáló építmény 
használatbavételének engedélyezése 

2.9.4.112. Felvonó vagy a mozgólépcs  áthelyezésének engedélyezése 

2.9.4.113. Nyomástartó berendezés, tölt  berendezés átalakítást követ  üzembe vételi engedélye 

2.9.4.114. Üzemeltet i ellen rz  szervezet és vizsgáló szervezet működtetési engedélyezése 

2.9.4.115. Tárolótartály, tároló-létesítmény megszüntetésének bejelentése 

2.9.4.116. A nyomástartó berendezés, tölt  berendezés átalakításának bejelentése 

2.9.4.117. Tárolótartály, tároló-létesítmény létesítési engedélyezése 

2.9.4.118. Tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetés szüneteltetés bejelentése 

2.9.4.119. Tárolótartály, tároló-létesítmény átalakításának bejelentése 

2.9.4.120. Helyszíni ellen rzés a gázfelhasználó technológiák létesítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó műszaki biztonsági el írások betartásáról 

3.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály (okmányirodai feladatok) 
3.1.1. Új jármű els  forgalomba helyezése 
3.1.2. 

Külföldr l belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű els  forgalomba 
helyezése 

3.1.3. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról 
3.1.4. 

Gépjármű átírása (a járművek tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv 
és forgalmi engedély kiadásával) 

3.1.5. Az üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése 
3.1.6. Forgalmi engedély cseréje 
3.1.7. 

Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 
bejelentésével 

3.1.8. Törzskönyv cseréje 
3.1.9. 

Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 
bejelentésével együtt 

3.1.10. 
Rendszámtábla elvesztésének, eltulajdonításának bejelentése és a rendszámtábla 
pótlása 

3.1.11 

Jármű átrendszámozása (forgalmi engedély cseréjével együtt) 
3.1.12. Regisztrációs matrica pótlása 
3.1.13. „M” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása 
3.1.14. „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása 
3.1.15. „Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása 
3.1.16. „E” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása 
3.1.17. Ideiglenes forgalomban tartási engedély - útvonalengedély 
3.1.18. 

Jármű átmeneti id szakra történ  kivonása annak 2016. január 1-jét megel z  vagy 
külföldön történ  eltulajdonítása miatt 



3.1.19. 
Jármű átmeneti id szakra történ  kivonása külföldre történ  letelepedés, tartós külföldi 
tartózkodás miatt 

3.1.20. Jármű átmeneti id szakra történ  kivonása annak külföldre történ  értékesítése miatt 
3.1.21. Jármű átmeneti id szakra történ  kivonása annak muzeális el min sítése miatt 
3.1.22. Jármű átmeneti id szakra történ  kivonása versenyjárművé történ  átalakítása miatt 
3.1.23. 

Jármű átmeneti id szakra történ  kivonása a külföldi fegyveres er  állományának tagja 
magyarországi szolgálati helye megszűnése miatt 

3.1.24. Jármű forgalomból történ  végleges kivonása iránti kérelem bontási átvételi igazolással 
3.1.25. Jármű forgalomból történ  végleges kivonása iránti kérelem egyéb jármű esetében 
3.1.26. Jármű forgalomból történ  végleges kivonása a közterület-felügyelet kérelme alapján 
3.1.27. Forgalomból végleg kivont jármű ismételt forgalomba helyezése 
3.1.28. Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonása 
3.1.29. 

Jármű forgalomból történ  ideiglenes kivonásának a lejárati id  el tt megel z en való 
megszüntetése 

3.1.30. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése 
3.1.31. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása 
3.1.32. 

Ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása, érvényes személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkez  kérelmez  részére. 

3.1.33. Ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítása a jogosult, vagy törvényes képvisel je 
kérelmére, magyar állampolgár els  személyazonosító igazolvánnyal való ellátása során. 

3.1.34. Személyazonosító igazolvány kiadása 12 év fölötti  kérelmez  esetében. 
3.1.35. Személyazonosító igazolvány kiadása 12 év alatti kérelmez  esetében 

 

3.1.36. Tároló elemmel rendelkez  személyazonosító igazolvány kiadása 65. életévét betöltött 
kérelmez  részére. 

3.1.37. Tároló elemmel nem rendelkez  személyazonosító igazolvány kiadása  65. életévét 
betöltött kérelmez  részére 

3.1.38. Személyazonosító igazolvány kiadása cselekv képességet teljesen korlátozó 
gondnokság alatt álló kérelmez  esetében 

3.1.39. Személyazonosító igazolvány kiadása személyes megjelenésében – egészségügyi okból 
– akadályozott kérelmez  részére. 

3.1.40. Adatváltozás, adatjavítás személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történ  átvezetése – 
személyazonosító igazolvány kiállítása 

3.1.41. Személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, 
megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történ  
átvezetése – személyazonosító igazolvány kiállítása. 

3.1.42. Személyazonosító igazolvány kiállítása  el z  állandó személyazonosító igazolvány 
elvesztése miatt. 

3.1.43. Személyazonosító igazolvány kiállítása el z  állandó személyazonosító igazolvány 
eltulajdonítása miatt. 

3.1.44. Személyazonosító igazolvány kiállítása el z  állandó személyazonosító igazolvány 
megsemmisülése miatt. 

3.1.45. Személyazonosító igazolvány kiállítása el z  állandó személyazonosító igazolvány 
megrongálódása miatt. 

3.1.46. Érvényes személyazonosító igazolvány cseréje gyártáshiba miatt. 
 

3.1.47. Érvényes személyazonosító igazolvány cseréje – a tároló elem nem vagy hibásan 
tartalmazza a polgár vagy az igazolvány adatait. 

3.1.48. Érvényes személyazonosító igazolvány cseréje – az érvényességi idejéb l legfeljebb 60 
nap van hátra. 

3.1.49. Érvényes személyazonosító igazolvány cseréje – a tároló elem nem működik. 
3.1.50. 65. életévét betöltött kérelmez  esetében határid  nélküli érvényességi idejű 

személyazonosító igazolvány igénylése 
3.1.51. 

65. életévét betöltött kérelmez  esetében tároló elemmel rendelkez  személyazonosító 
igazolvány igénylése 



3.1.52. 
Érvényes személyazonosító igazolvány cseréje – a személyazonosító igazolvány tároló 
eleme ujjnyomatot nem tartalmaz, és a polgár ujjnyomat rögzítését kéri. 

3.1.53. 

Elkészült személyazonosító igazolványok átadása. A személyazonosító igazolvány 
személyes átvételét tanúsító iratok rzése,ezt követ en azok iratkezelésre irányadó 
jogszabályok szerint történ  selejtezése. 

3.1.54. Személyazonosító igazolvány visszavonása 
3.1.55. 

Személyazonosító igazolvány találása tényének a személyazonosító igazolvány 
nyilvántartáson történ  átvezetése. 

3.1.56. 
Anyakönyvvezet  által megküldött, érvénytelenített személyazonosító igazolványok 
adatainak a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történ  átvezetése. 

3.1.57. 
Leadott ideiglenes személyazonosító igazolványok megsemmisítése, nyilvántartáson 
történ  átvezetése. 

3.1.58. 
Leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelen állandó személyazonosító igazolvány 
megsemmisítés céljából történ  megküldése a nyilvántartást kezel  szervnek. 

3.1.59. Nytv. 9. § (3) bekezdésében meghatározott iratok továbbítása. 
3.1.60. Tároló elem adattartamának ellen rzése 
3.1.61. Parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem szakvélemény alapján 
3.1.62. Parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem szakvélemény alapján meghatalmazással 
3.1.63. Parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem szakvélemény nélkül, közleked képesség 

fenn áll 
3.1.64. 

Parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem szakvélemény nélkül, közleked képesség 
nem áll fenn 

3.1.65. Parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem érvényességi id  lejárta miatt 
3.1.66. Parkolási igazolvány cseréje érvényességi id  lejárta miatt ügyfélkapun keresztül 
3.1.67. Parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem adatváltozás, megrongálódás miatt 
3.1.68. Parkolási igazolvány csere iránti kérelem hivatalból 
3.1.69. Parkolási igazolvány pótlása iránti kérelem személyesen 
3.1.70. Parkolási igazolvány pótlása iránti kérelem ügyfélkapun keresztül 
3.1.71. Intézményi parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem 
3.1.72. Intézményi parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem érvényességi id  lejárta miatt 
3.1.73. Intézményi parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem adatváltozás, megrongálódás miatt 
3.1.74. Intézményi parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem hivatalból 
3.1.75. Intézményi parkolási igazolvány pótlása iránti kérelem 
3.1.76. Magánútlevél kiadása iránti kérelem nagykorú esetén 
3.1.77 

Magánútlevél kiadása iránti kérelem kiskorú kérelmez  esetén 
3.1.78. Magánútlevél kiadása iránti kérelem alapilleték esetén 
3.1.79. Magánútlevél kiadása iránti kérelem részleges illeték esetén 
3.1.80. Magánútlevél kiadása iránti kérelem illetékmentesség esetén 
3.1.81. Magánútlevél kiadása iránti kérelem gyorsított eljárás esetén 
3.1.82. Magánútlevél kiadása iránti kérelem gondnokság alatt álló kérelmez  esetén 
3.1.83. Magánútlevél cseréje iránti kérelem 
3.1.84. Magánútlevél pótlása iránti kérelem 
3.1.85. Magánútlevél érvényessége 
3.1.86. Második magánútlevél kiadása iránti kérelem 
3.1.87. 

Magánútlevél kiadási iránti kérelem külföldre történ  utazás korlátozásának fennállása 
esetén 

3.1.88. Magánútlevél kiadása iránti kérelem jogorvoslati eljárás alapján 
3.1.89. Magánútlevél kiadásának ügyintézési határideje 
3.1.90. Magánútlevél pótlása elektronikus ügyintézéssel 
3.1.91. NEK adatlap kiadása pedagógus igazolvány igényléséhez 



3.1.92. NEK adatlap kiadása diákigazolvány igényléséhez. 
3.1.93. NEK adatlap kiadása polgár r igazolvány igényléséhez. 
3.1.94. Új személyi azonosítóról és lakcímr l szóló hatósági igazolvány kiállítása 
3.1.95. 

Lakóhely címének bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímjelentés) 

3.1.96. 
Lakóhely megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímjelentés) 

3.1.97. 
Tartózkodási hely címének a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímjelentés) 

3.1.98. 
Tartózkodási hely megváltoztatásának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása 

3.1.99. 
Tartózkodási hely megszüntetésének a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímjelentés) 

3.1.100. 
Tartózkodási hely megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímjelentés) 

3.1.101. 
Kérelem, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza 
a 14. életévét be nem töltött kk. törvényes képvisel inek nevét és telefonszámát 

3.1.102. Értesítési cím bejelentése 
3.1.103. 

Címjogosult és postafiók bérl jének el zetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím 
(címhely vagy postafiók) értesítési címként történ  nyilvántartását nem kívánja biztosítani 

3.1.104. Lakcímbejelentésr l értesítés kérése 
3.1.105. Értesítési cím bejelentésér l értesítés kérése 
3.1.106. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele 
3.1.107. Szállásadói nyilatkozat visszavonása és nyilvántartásba vétele 
3.1.108. 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történ  adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat megtétele 

3.1.109. 
Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történ  adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat visszavonása 

3.1.110. 
Letelepedett jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az 
idegenrendészeti hatóságnál indult kérelem alapján 

3.1.111. 
Menekült jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása a 
menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján 

3.1.112. 
Oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása a 
menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján 

3.1.113. Lakcím érvénytelenségének megállapítása 
3.1.114. 

Külföldi letelepedés nyilvántartásba vétele, valamint a hatósági igazolvány kiadása 
 

3.1.115. Külföldr l hazatér  magyar állampolgár nyilvántartásba vétele 
3.1.116. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történ  adatszolgáltatás 
3.1.117. Külföldön él  magyar állampolgár nyilvántartásba vétele 
3.1.118. 

Személyi azonosítóról és lakcímr l szóló hatósági igazolvány kiállítása költözéssel nem 
járó lakcímváltozás esetén 

3.1.119. Lakcím érvénytelenségének megállapítása hivatalból 
3.1.120. Értesítési cím érvénytelenségének megállapítása hivatalból 
3.1.121. Els  vezet i engedély kiadása 
3.1.122. Új kategória és kombinált kategória bejegyzése 
3.1.123. Vezet i engedély érvényesítése, cseréje 
3.1.124. Vezet i engedély pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén 
3.1.125. Nemzetközi vezet i engedély kiadása 
3.1.126. Külföldi hatóság által kiállított vezet i engedély cseréje 
3.1.127. Vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése és vezet i engedély visszavonása 

joger s bírósági ítélet alapján 



3.1.128. Vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése és vezet i engedély visszavonása 
joger s szabálysértési határozat 

3.1.129. Vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése és vezet i engedély visszavonása 
egészségi, pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak min sítés okán 

3.1.130. Vezetési jogosultság szünetelésének elrendelés és vezet i engedély visszavonása a 
közlekedési el életi ponthatár elérése esetén 

3.1.131. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
3.1.132. Egyéni vállalkozói tevékenység ellen rzése 30 napon belül 
3.1.133. Egyéni vállalkozói tevékenység ellen rzése ellen rzési terv alapján 
3.1.134. Egyéni vállalkozói tevékenység ellen rzése eseti jelleggel, szúrópróba szerűen 
3.1.135. Egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése, megszüntetése 
3.1.136. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 
3.1.137. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges 

információkról 
3.1.138. Jármű engedély nélküli átalakítása miatti forgalomból történ  kivonás 

3.1.139. 
Érvényességi id  vagy forgalomban tartási engedély érvényességi idejének lejárta miatti 
kivonás 

3.1.140. 
Műszaki vizsgálatra történ  berendelésére vonatkozó joger s határozatban foglalt 
határid  letelte miatti forgalomból történ  kivonás 

3.1.141. Jármű balesetveszélyes állapota miatti forgalomból történ  kivonás 

3.1.142. Hamisítás miatti forgalomból történ  kivonás 

3.1.143. A forgalmi engedély rongálódása miatti  forgalomból történ  kivonás 

3.1.144. A közlekedési balesettel érintett jármű forgalomból történ  kivonása 

3.1.145. Regisztrációs matrica hiánya miatti forgalomból történ  kivonás 

3.1.146. M, az SP és a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblák forgalomból történ  kivonása 

3.1.147. 
Engedély nélkül személygépkocsival díj ellenében végzett tevékenység miatti forgalomból 
kivonás 

3.1.148. Gépjárműadó meg nem fizetése miatti forgalomból történ  kivonás 

3.1.149. 
Lefoglalás, elkobzás vagy a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a zár alá vétel miatti 
forgalomból történ  kivonás 

3.1.150. A járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó vállalkozómulasztása 

3.1.151. 
Érvényes kötelez  gépjármű-felel sségbiztosítási fedezet hiánya miatti forgalomból 
történ  kivonás 

3.1.152. 
A Muzeális Min sít  Bizottság a muzeális jellegű jármű igazolvány visszavonása miatti 
forgalomból történ  kivonás 

3.1.153. 
A jármű azonosító jellel történ  utólagos ellátása céljából meg nem jelenés miatti 
forgalomból történ  kivonás 

3.1.154. A műszaki vizsgálat elmulasztása miatti forgalomból történ  kivonás 

3.1.155. A jármű műszaki alkalmatlansága miatti forgalomból történ  kivonás 

3.1.156. 
Véglegesen alkalmatlannak történ  min sítés és forgalomban tartás megtiltása miatti 
forgalomból történ  kivonás 

3.1.157. 
Közigazgatási bírság megfizetési kötelezettségének elmulasztása miatti forgalomból 
történ  kivonás 

3.1.158. A jármű eltulajdonítása miatti forgalomból történ  kivonás 

3.1.159. 
Tulajdonjog és származás nem megfelel  igazolása ellenére megtörtént forgalomba 
helyezése miatti forgalomból történ  kivonás 

3.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

3.2.1. Bejelentésköteles élelmiszer el állító létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.2. Gyümölcs- és zöldségfeldolgozást, -tartósítást végz  létesítmények nyilvántartásba 

vétele 
3.2.3. Növényi zsír és olaj el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.4. Malomipari és keményít  termék el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.5. Kenyér, friss pékáru el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.6. Tartósított lisztes áru el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 



3.2.7. Tésztafélék el állítását végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.8. Cukor el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.9. Édesség el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.10. Tea, kávé feldolgozást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.11. Fűszer, ételízesít  el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.12. Készétel el állítást végz  létesítmények (vendéglátó termékek kivételével) 

nyilvántartásba vétele 
3.2.13. Homogenizált ételkészítmény kisgyermekek részére és diétás étel el állítást végz  

létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.14. Egyéb homogenizált ételkészítmény és diétás étel el állítást végz  létesítmények 

nyilvántartásba vétele 
3.2.15. Egyéb feldolgozott élelmiszer el állítást végz  létesítmények, mézcsomagolás 

nyilvántartásba vétele 
3.2.16. Egyéb feldolgozott élelmiszer el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.17. Étrend-kiegészít  el állító létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.18. Desztillált szeszes ital el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.19. Gyümölcsbor el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.20. Sör el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.21. Maláta el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.22. Üdít ital, ásványvíz el állítást végz  létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.23. Szikvíz el állító létesítmények nyilvántartásba vétele 
3.2.24. Csomagolóanyag gyártók nyilvántartásba vétele 
3.2.25. Fert tlenít szereket gyártók nyilvántartásba vétele 
3.2.26. Nem nyilvántartott (működési jogosultsággal nem rendelkez ) helyek ellen rzése 
3.2.27. Élelmiszer-biztonsági és higiéniai ellen rzések 
3.2.28. Élelmiszer el állító létesítmények ellen rzése 
3.2.29. Kereskedelem ellen rzése 
3.2.30. Vendéglátás ellen rzése 
3.2.31. Vendéglátás ellen rzése 
3.2.32. Közétkeztetés ellen rzése 
3.2.33. Szociális étkeztetés ellen rzése 
3.2.34. Rendezvények ellen rzése 
3.2.35. Vásárok és piacok ellen rzése 
3.2.36. Kistermel i tevékenység, kistermel i vendégasztal ellen rzése 
3.2.37. Vágóállat- és húsvizsgálat, állategészségügyi szaksegédi feladat 
3.2.38. Éves élelmiszerlánc- felügyeleti terv végrehajtása 
3.2.39. Hatósági nyilvántartások vezetés 
3.2.40. Élelmiszer közvetítette megbetegedések kivizsgálása 
3.2.41. Els  magyarországi betárolási hely nyilvántartásba vétele 
3.2.42. Els  magyarországi betárolási hely ellen rzése 
3.2.43. Hatósági mintavétel 
3.2.44. Engedély köteles élelmiszer el állítók nyilvántartása 
3.2.45. Engedély köteles élelmiszer el állítók ellen rzése 
3.2.46. Szakhatósági eljárások 
3.2.47. El zetes szakhatósági eljárások 
3.2.48. Szakhatósági állásfoglalás építésügyi eljárásban 
3.2.49. Az élelmiszerlánc pontjairól érkez  bejelentések kivizsgálása 
3.2.50. Készenléti szolgálat 



3.2.51. Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele 
3.2.52. Külön engedély 
3.2.53. Élelmiszer- ellen rzési bírság kiszabása 
3.2.54. Élelmiszerlánc- felügyeleti bírság kiszabása 
3.2.55. Intézkedések, következmények 
3.2.56. Külön utasításokra érkez  jelentések küldése 
3.2.57. Éves monitoring mintavétel 
3.2.58. Monitoring vízmintavétel saját kutas élelmiszer el állítóknál 
3.2.59. Élelmiszer vállalkozások ivóvíz min ségű víz biztosításának ellen rzése 
3.2.60. Zöld szám 
3.2.61. Külön engedély köteles élelmiszerek forgalmazásának engedélyezése 
3.2.62. Benépesített állattartó telepre állat bevitelének engedélyezése 
3.2.63. Állatpanzió és állatmenhely működésének engedélyezése 
3.2.64. Méhanyanevel  telep üzemeltetésének engedélyezése 
3.2.65. Nyilvántartás vezetése az EBL mentes üzemekr l 
3.2.66. Nyilvántartás vezetése a takarmány-vállalkozási létesítményr l 
3.2.67. Kistermel i tevékenység nyilvántartásba vétele 
3.2.68. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele 
3.2.69. Vadbegyűjt  hely üzemeltetésének nyilvántartásba vétele 
3.2.70. Tojótyúktartó telep nyilvántartásba vétele 
3.2.71. Kiskereskedelmi létesítmény tevékenységének nyilvántartásba vétele 
3.2.72. Méhanyanevel  telep ellen rzése 
3.2.73. Élelmiszerek el állításának és forgalomba hozatalának ellen rzése 
3.2.74. Állatpanzió és menhely működésének ellen rzése 
3.2.75. Állatkereskedés működésének ellen rzése 
3.2.76. Ebek transzponderral való megjelölésének ellen rzése 
3.2.77. EBL mentesítési terv jóváhagyása 
3.2.78. Embert mart eb hatósági megfigyelése 
3.2.79. Mézel  méhek betegsége esetén helyi, illetve községi zárlat elrendelése 
3.2.80. Kedvtelésb l tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának ellen rzése 
3.2.81. Állatkereskedés tevékenységének engedélyezése 
3.2.82. Mesterséges termékenyít  állomás üzemeltetésének engedélyezése 
3.2.83. Halkeltet  állomás üzemeltetésének engedélyezése 

3.3. Földhivatali Osztály 

3.3.1. Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonásának átvezetése 
3.3.2. Tulajdonjog bejegyzése 
3.3.3. Vagyonkezel i jog bejegyzése, törlése, módosítása 
3.3.4. Lakásszövetkezeti tagot megillet  állandó használati jog bejegyzése, törlése, módosítása 
3.3.5. Földhasználati jog bejegyzése,törlése,módosítása 
3.3.6. Haszonélvezeti jog bejegyzése,törlése,módosítása 
3.3.7. Használat jogának bejegyzése,törlése,módosítása 
3.3.8. Telki szolgalmi jog bejegyzése,törlése, módosítása 
3.3.9. Közérdekű szolgalmak bejegyzése,törlése,módosítása 
3.3.10. El  és visszavásárlási jog bejegyzése,törlése,módosítása 
3.3.11. Tartási és életjáradéki jog bejegyzése,törlése,módosítása 
3.3.12. Jelzálogjog, önálló zálogjog, átalakításos önálló zálogjogbejegyzése, törlése, módosítása 
3.3.13. Végrehajtási jog bejegyzése,törlése,módosítása 



3.3.14. Jogi jelleg feljegyzése,módosítása, illetve törlése 
3.3.15. Gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése,módosítása,törlése 
3.3.16. Kisajátítási eljárás megindítása, tényének feljegyzése,törlése 
3.3.17. Telekalakítási tilalom, építési tilalom, egyéb építésügyi korlátozások tényének feljegyzése 
3.3.18. Elidegenítési és terhelési tilalom tényének feljegyzése 
3.3.19. Perindítás tényének feljegyzése,törlése 
3.3.20. Vételi,eladási jog bejegyzése,törlése,módosítása 
3.3.21. Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése,módosítása, törlése 
3.3.22. Megismételt hagyatéki eljárás tényének feljegyzése 
3.3.23. Föld tulajdonjogának átruházásra irányuló szerz dés benyújtása tényének 

feljegyzése,törlése 
3.3.24. Pénzügyi lízingbeadás tényének feljegyzése 
3.3.25. Jogosult természetes személlyel szemben megindított adósságrendezési eljárás 

tényének feljegyzése 
3.3.26. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás 
3.3.27. Tulajdoni lapok pótlásával kapcsolatos eljárás lefolytatása 
3.3.28. Betekintés, hiteles tulajdoni lap másolat kiadása 
3.3.29. Adatszolgáltatás, okirat másolatok kiadása 
3.3.30. Adatleválogatás, tulajdoni adatokkal kiegészített földkönyv, illetve részadat szolgáltatás 

az ingatlan-nyilvántartásból 
3.3.31. Haszonbérleti szerz dések hatósági jóváhagyása 
3.3.32. Részesművelési szerz dés hatósági jóváhagyása 
3.3.33. Felesbérleti szerz dés hatósági jóváhagyása 
3.3.34. A haszonbérleti szerz dés módosításának hatósági jóváhagyása 
3.3.35. Hatósági jóváhagyása az olyan haszonbérleti szerz désnek, melynek létesítése során 

nem áll fenn el haszonbérleti jog 
3.3.36. Igazolás kiállítása arról, hogy a földhasználati szerz dés mentes a mez gazdasági 

igazgatási szervjóváhagyása alól 
3.3.37. Földszerzési feltételek, korlátozások, és tilalmak betartásának ellen rzése 

kötelezettségmulasztás esetén 
 

 

3.3.38. Földforgalmi hatósági ellen rzése, ahol a földhasználó eltért a vállalt földhasználati céltól, 
tevékenységt l 

3.3.39. Földszerzési feltételek ellen rzése, ahol földhasználó földművesként, mez gazdasági 
termel szervezetként megszűnt 
 

3.3.40. Földforgalmi hatósági ellen rzés, ahol a földhasználó jogszerű magyarországi 
tartózkodása, üzemközpontja megszűnt 
 

3.3.41. Földforgalmi hatósági ellen rzés, ahol a jóváhagyáshoz kötött szerz dést nem nyújtották 
be hatósági jóváhagyásra. 

3.3.42. 42 Hatósági bizonyítvány kiállítása földszerzési korlátozások meg nem állapított 
jogsértése esetén 
 

3.3.43. Biztonsági okmánnyal összefügg  kötelezettségek ellen rzése 
3.3.44. Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos eljárások 
3.3.45. Kérelem benyújtása,összesítése és nyilvántartása, teljesítési sorrend megállapítása 
3.3.46. A kérelemmel érintett földrészletek összes tulajdonosának értesítése, adatszolgáltatás az 

NKP Kft. részére 
3.3.47. Mez gazdászi helyszínelés, a megosztási eljárással összefügg  feladatok ellátásához 

szükséges 



3.3.48. Elektronikus adatszolgáltatás a jogi szolgáltató és földmér  vállalkozó részére 
3.3.49. Művelési ág változási vázrajzok záradékolása, és területszámítási hibák kijavítása az 

ingatlan-nyilvántartásban és a térképi adatbázisában 
3.3.50. Folytathatósági nyilatkozat kiállítása, a megosztás kiindulási helyének és irányának a 

meghatározása, a befogadó nyilatkozatok kiadása 
 

3.3.51. A földmér  vállalkozó által megküldött megosztási vázrajz és területkimutatás 
záradékolása és ezek megküldése a jogi szolgáltató részére 

3.3.52. A megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetése, a térképi adatbázis véglegesítése 
3.3.53. Földhasználati nyilvántartási eljárás bejelentésre induló mez gazdasági igazgatási szerv 

jóváhagyásához nem kötött földhasználati szerz dés esetén 
3.3.54. Földhasználati nyilvántartási eljárásban hiánypótlási felhívás kibocsátása 
3.3.55. Földhasználati nyilvántartási eljárásban eljárás megszüntetésének esete 
3.3.56. Földhasználati nyilvántartási  eljárás (felhívás kibocsátása nélküli elutasítás) 
3.3.57. Földhasználati nyilvántartási eljárásban a több járási hivatalt érint  bejelentés menete 
3.3.58. Földhasználati nyilvántartási eljárásban felhívás kibocsátása nélküli elutasítás 

érvénytelenség folytán ügyész egyidejű értesítésével 
3.3.59. Okirat benyújtásához nem kötött földhasználat nyilvántartási eljárás 
3.3.60. Földhasználati nyilvántartási eljárás, földhasználati lap kiadása, adatszolgáltatás 
3.3.61. Földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás hivatalból indított eljárás alapján 
3.3.62. Több járási hivatalt érint  hivatalból folytatott eljárás 
3.3.63. földhasználati nyilvántartási eljárásban földhasználati bírság kiszabása 
3.3.64. Meg nem fizetett földhasználati bírság behajtása 
3.3.65. Művelési ág változásának bejelentése, földmin sítési eljárás lefolytatása 
3.3.66. Művelési ág változása iránti eljárásban díj fizetése iránti hiánypótlás kiadása 
3.3.67. Művelési ág változása iránti eljárásban vázrajz hiánya miatt hiánypótlás kiadása 
3.3.68. Művelési ág változás átvezetése iránti hivatalból indult eljárás 
3.3.69. Földvédelmi bírság kiszabása hivatalból folytatott eljárás esetén 
3.3.70. 

Meg nem fizetett földvédelmi bírság és eljárási költségek behajtása 
 

3.3.71. Földhasznosítási eljárásban újrahasznosítási eljárás-bejelentése 
3.3.72. Újrahasznosítási eljárás bejelentése folytán szakkérdésben megkeresések kibocsájtása, 

szakhatóság megkeresése 
3.3.73. Újrahasznosítási eljárás keretében helyszíni ellen rzés lefolytatása és újrahasznosítási 

kötelezettség megállapítása 
3.3.74. Újrahasznosítás bejelentésének, jóváhagyásának hiányában történ  eljárás 
3.3.75. Újrahasznosítás során földvédelmi bírság kiszabása, bírság behajtása 
3.3.76. Term föld id leges más célú hasznosításának engedélyezése 
3.3.77. Term föld id leges más célú hasznosítása keretében  szakkérdés kiadása, szakhatóság 

megkeresése 
3.3.78. Term föld id leges más célú hasznosítása iránti eljárásban eredeti állapot visszaállítása, 

helyszíni ellen rzés, járulék, bírság kiszabása 
3.3.79. Term föld id leges más célú hasznosítása esetében földvédelmi járulék és bírság 

behajtása 
3.3.80. Term föld végleges más célú hasznosításának engedélyezése 
3.3.81. Szakhatósági, illetve Szakkérdésben megkeresés term föld végleges más célú 

hasznosítás engedélyezési eljárása 
3.3.82. Term föld végleges más célú hasznosítás utólagos engedélyezése 
3.3.83. Term föld id leges más célú hasznosítása során kiszabott és meg nem fizetett 

földvédelmi járulék behajtása 



3.3.84. Term föld engedély nélküli más célú hasznosítása eredeti állapot helyreállítására 
kötelezéssel, bírság és egyéb költségek kiszabásával 

3.3.85. Term föld engedély nélküli más célú hasznosításra vonatkozó szabályok célkitermel hely 
esetén 

3.3.86. Engedély nélküli más célú hasznosítás során eredeti állapot helyreállítására kötelezés 
3.3.87. Engedély nélküli más célú hasznosítás során helyszíni ellen rzés lefolytatása, 

földvédelmi járulék és bírság kiszabása 
3.3.88. Engedély nélküli más célú hasznosítási eljárás során kiszabott és meg nem fizetett 

földvédelmi járulék és bírság behajtása 
 

3.3.89. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási, mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése, 
ellen rzése, valamint elmulasztása esetén bírság kiszabása 

3.3.90. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztása 
miatt kiszabott meg nem fizetett földvédelmi bírság behajtása 
 

3.4. Népegészségügyi Osztály 

3.4.1. Egészségügyi szolgáltató működési engedélyezési eljárása 
3.4.2. Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatás működési engedélyezési 

eljárása 
3.4.3. Egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása a szolgáltatónál 

bekövetkezett változás miatt 
3. 4.4. Egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása a minimumfeltételek 

változása miatt 
3.4.5. Egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása  az egészségügyi 

szakellátási kapacitások és ellátási területek változása miatt 
3.4.6. Egészségügyi szolgáltató működési engedélyének visszavonása 
3.4.7. Egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetésének bejelentésével 

kapcsolatos hatósági feladatok 
3.4.8. Háziorvos részére praxisengedély kiadása iránti eljárás 
3.4.9. Háziorvosi praxisengedély visszavonása 
3.4.10. Háziorvos praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás 
3.4.11. Boncolás mell zésének engedélye hamvasztáshoz 
3.4.12. 15 napon túli koporsós temetés engedélyezése 
3.4.13. Elhunyt külföldre történ  szállításának engedélyezése 
3.4.14. Ravatalozón kívüli ravatalozás engedélyezése 
3.4.15. Sírnyitás engedélyezése 
3.4.16. Halottszállítási engedély bevonása 
3.4.17. Ivóvíz vizsgálati program jóváhagyása 
3.4.18. Ivóvíz mintavételi helyek jóváhagyása 
3.4.19. Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálat jóváhagyása 
3.4.20. Közfürd  üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti eljárás 
3.4.21. Természetes fürd víz profiljának megállapítása 
3.4.22. Természetes fürd víz használatának engedélyezése 
3.4.23. Természetes fürd hely kijelölése iránti eljárás 
3.4.24. Kijelölt természetes fürd hely mintavételi üzemtervének meghatározása 
3.4.25. Egészségügyi dolgozó szabadfoglalkozású jogviszony hatósági nyilvántartásba vétele 
3.4.26. Egészségügyi kártev irtó tevékenység engedélyezése 
3.4.27. Az egészségügyi kártev irtó tevékenység folytatására engedéllyel rendelkez kr l 

nyilvántartás vezetése 



3.4.28. Panaszbejelentések 
3.4.29. I. forgalmi kategóriájú irtószer-felhasználás engedélyezése 
3.4.30. Középtér vagy helyiség gázosítás bejelentésével kapcsolatos hatósági feladatok 
3.4.31. Kozmetikai termék gyártási tevékenység bejelentésével kapcsolatos hatósági feladatok 
3.4.32. Kémiai biztonság közegészségügy szempontjából történ  hatósági ellen rzése 
3.4.33. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése 
3.4.34. Jogszabályban foglaltaktól eltér  dohányzási tilalmat jelz  felirat engedélyezése 
3.4.35. Dohányzási tilalomra, korlátozásra vonatkozó feliratok, jelzések hatósági ellen rzése 
3.4.36. Nvt. alapján kiszabott egészségvédelmi bírság összegér l nyilvántartás vezetése 
3.4.37. Zenés, táncos rendezvények népegészségügyi feladatkörben történ  ellen rzésére 
3.4.38. Bejelentéshez kötött ipari tevékenységet folytató telep  népegészségügyi feladatkörben 

történ  ellen rzésére 
3.4.39. Vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok  népegészségügyi feladatkörben 

történ  ellen rzésére 
3.4.40. Szálláshely-szolgáltatási tevékenység népegészségügyi feladatkörben történ  

ellen rzésére 
3.4.41. Lovas szolgáltatás népegészségügyi feladatkörben történ  ellen rzésére 
3.4.42. Sportlétesítmények népegészségügyi feladatkörben történ  ellen rzése a 

társhatóságokkal közösen 
3.4.43. A települési hulladék kezel , elhelyez  és lerakó létesítmények nyilvántartása és hatósági 

ellen rzése 
3.4.44. A nemdohányzók védelmér l szóló szabályok betartásának ellen rzése 
3.4.45. Hatósági bizonyítvány 
3.4.46. Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 
3.4.47. Az ivóvízbiztonság hatósági felügyelete 
3.4.48. Az ivóvízszolgáltatás korlátozása során a közegészségügyi vízigények teljesítésének 

ellen rzése 
3.4.49. Ápolás szakfelügyeleti tevékenység 
3.4.50. Véd n i szakfelügyeleti tevékenység 
3.4.51. Legionella által okozott fert zési kockázatot jelent  közegekre, illetve létesítményekre 

vonatkozó közegészségügyi el írások hatósági ellen rzése 
3.4.52. Rendezvény egészségügyi biztosításának hatósági ellen rzése 
3.4.53. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának ellen rzése 
3.4.54. A biocid termékkel végzett tevékenységek és a biocid termékek hatósági ellen rzése 
3.4.55. Közfürd k közegészségügyi ellen rzése 
3.4.56. A szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás 

népegészségügyi feladatkörben történ  ellen rzése 
3.4.57. Természetes fürd vizekkel, természetes fürd helyekkel kapcsolatban a nyilvánosság 

tájékoztatása 
3.4.58. Kijelölt természetes fürd helyek ellen rzése 
3.4.59 Táborozás közegészségügyi feltételeinek ellen rzése 
3.4.60. kozmetikai termékek, kozmetikai gyártóhelyek népegészségügyi feladatkörben történ  

hatósági ellen rzése 
3.4.61. Étrend-kiegészít k népegészségügyi feladatkörben történ  hatósági ellen rzése 
3.4.62. Különleges táplálkozási célú élelmiszerek népegészségügyi feladatkörben történ  

hatósági ellen rzése 
3.4.63. Tanuló ifjúság részére tervezett tábor, illetve üdül  bejelentésével kapcsolatos hatósági 

feladatok 
3.4.64. Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység 

elektronikus bejelentésével kapcsolatos hatósági feladatok 
3.4.65. Gyógyászati segédeszköz árusításának engedélyezése 



3.4.66. kémiai biztonság népegészségügyi feladatkörben történ  hatósági ellen rzése 
3.4.67. Családvédelmi Szolgálat tanácsadási tevékenysége 
3.4.68. Területi ellátási kötelezettséggel működ  háziorvos helyettesítésének helyszínér l 

döntési jogkör 
3.4.69. Háziorvoshoz való jelentkezés elutasítása esetén döntési jogkör 
3.4.70. Egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátás megszervezése 

3.5. Építésügyi Osztály 

3.5.1. Építési engedélyezési eljárás 
3.5.2. Összevont engedélyezési eljárás 
3.5.3. Országos építési követelményekt l eltérés engedélyezési eljárás 
3.5.4. Használatbavételi engedélyezési eljárás 
3.5.5. Fennmaradási engedélyezési eljárás 
3.5.6. Bontási engedélyezési eljárás 
3.5.7. Engedély hatályának meghosszabbítása 
3.5.8. Jogutódlás tudomásulvétele 
3.5.9. Használatbavétel tudomásulvételi eljárás 
3.5.10. Jókarbantartási kötelezési eljárás 
3.5.11. Hatósági bizonyítvány kiállítása 
3.5.12. Jogszerűtlen kivitelezési tevékenység feltárása 

3.5.13. Kivitelezési tevékenység megtiltása súlyos szabálytalanság esetén 
3.5.14. Építésfelügyeleti hatósági eljárás 
3.5.15. Jogosulatlanul végzett kivitelezési tevékenység feltárása 
3.5.16. Egyszerű bejelentés esetében jogszabályban el írt tájékoztatás vizsgálata 
3.5.17. Hatósági bizonyítvány kiadása egyszerű bejelentés alapján 
3.5.18. Az e-építési napló készenlétének megszüntetése 
3.5.19. Egyszerű bejelentés alapján végzett tevékenység súlyos szabálytalansága 
3.5.20. Egyszerű bejelentés nélkül végzett kivitelezési tevékenységek feltárása 
3.5.21. Tájékoztatási kötelezettség megszegésének felderítése 

3.5.22. Kivitelezési dokumentációtól eltér  kivitelezés ellen rzése 
4.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

4.1.1. Hiteles mér eszköz hiánya miatti eljárás 
4.1.2. Árfeltüntetés hiánya miatti eljárás 
4.1.3. 

Fiatalkorú kiszolgálása szeszes itallal, dohánytermékkel, illetve fiatalkorú részére 
szexuális termék értékesítése 

4.1.4. A betétdíj feltüntetése hiánya miatti eljárás lefolytatása 
4.1.5. 

Fogyasztói panaszok kezelésével, valamint ügyfélszolgálattal kapcsolatos jogsértés miatti 
eljárás 

4.1.6. Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése 

4.1.7. 
Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellen rzése, dohánytermék értékesítésének 
ellen rzése 

4.1.8. A társasház közös képvisel jével szembeni eljárás lefolytatása 

4.1.9. Lakásszövetkezet ügyintéz jével szembeni eljárás lefolytatása 

4.1.10. 
Vásárlók könyvének szabálytalan kezelése, nyitvatartási id  feltüntetésének hiányosságai 
miatti eljárás 

4.1.11. Eljárás a szolgáltatóval szemben a tájékoztatás és panaszkezelés megsértése esetén 

4.1.12. Dohánytermékkel kapcsolatos, valamint a fiatalkorú kiszolgálása miatti eljárás 

4.1.13. Jótállási jegy tartalmának vizsgálata 

4.1.14. Eljárás lefolytatása szálláshely szolgáltatóval szemben 

4.1.15. Lakásépítéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása, jótállási jegy vizsgálata 



4.1.16. 
Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó eljárás lefolytatása, jótállási jegy 
vizsgálata 

4.1.17. 
Mozgóbolt, illetve közterületi értékesítés szabályainak megsértése esetén eljárás 
lefolytatása 

4.1.18. 

Eljárás lefolytatása a szolgáltatóval szemben, panaszkezelés a szolgáltatási díj 
megsértése esetén 
 

4.1.19. Eljárás lefolytatása a rendezvény szervez jével szemben, jegyz i kezdeményezésre 

4.1.20. Élelmiszerek megsemmisítésének kezdeményezése, elrendelése 

4.1.21. Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díj nincs feltüntetve, de azt felszámítják 

4.1.22. 
Eljárás lefolytatása, ha a vállalkozás nem veszi fel a min ségi kifogásról szóló 
jegyz könyvet 

4.1.23. 
Pb. gázpalack értékesítési helyén feltüntetend  tájékoztatás vizsgálata, beleértve az 
árfeltüntetést is 

4.1.24. Eljárás lefolytatása, ha a gyógyászati segédeszközt üzleten kívül értékesítik 

4.1.25. Egységár feltüntetés hiánya miatti eljárás 

4.1.26. Nyilvántartás vezetése a tanköteles gyermekekr l 
4.1.27. Tankötelezettség 6 éves kor el tti megkezdésének engedélyezése 

4.1.28. A tanköteles tanulók els  évfolyamra történ  beiratkozás id pontjának meghatározása 

4.1.29. Tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történ  folytatásának bejelentése 

4.1.30. Szül  kötelezése Szakért i vizsgálaton való megjelenésre 
4.1.31. Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása /10 és 50 óra/ 
4.1.32. Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása /30 óra/ 
4.1.33. A szül  kötelezése a nevelési tanácsadáson való megjelenésre 
4.1.34. Részvétel az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervez  iskolák közötti 

elosztásában 

4.1.35.1 A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefügg  feladatok 

4.1.35.2 
A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefügg  feladatok (bejelentési 
kötelezettség és törlés) 

4.1.36. A mez gazdasági stermel k hatósági ellen rzésével összefügg  feladatok 

4.1.37. Mezei rszolgálat létrehozása 

4.1.38. Mez ri feladatok és rszolgálatok szakmai felügyelete 

4.1.39. 
Mez rök vizsgáztatásával, eskütételével és szolgálati napló kiadásával kapcsolatos 
feladatok 

4.1.40. 

A települési önkormányzat által létesített mezei rszolgálat és hegyközség által 
létrehozott hegy rség megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó 
állami hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 

4.1.41. Id skorúak járadékára való jogosultság elbírálása 

4.1.42. Id skorúak járadékára való jogosultság felülvizsgálata 

4.1.43. Id skorúak járadékára jogosultakról nyilvántartás vezetése 

4.1.44. Id skorúak járadékára jogosultak adatainak rögzítése országos nyilvántartásban 

4.1.45. Foglalkoztatást helyettesít  támogatásra való jogosultság elbírálása 

4.1.46. Foglalkoztatást helyettesít  támogatásra való jogosultság felülvizsgálata 

4.1.47. Foglalkoztatást helyettesít  támogatásra jogosultakról nyilvántartás vezetése 

4.1.48. 
Foglalkoztatást helyettesít  támogatásra jogosultak adatainak rögzítése országos 
nyilvántartásban 

4.1.49. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság elbírálása 

4.1.50. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság felülvizsgálata 

4.1.51. 
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultakról nyilvántartás 
vezetése 

4.1.52. 
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak adatainak rögzítése 
országos nyilvántartásban 



4.1.53. Alap összegű ápolási díjra való jogosultság elbírálása 

4.1.54. Emelt összegű ápolási díjra való jogosultság elbírálása 

4.1.55. Kiemelt összegű ápolási díjra való jogosultság elbírálása 

4.1.56. Ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálata 

4.1.57. Ápolási díjra jogosultakról nyilvántartás vezetése 

4.1.58. Ápolási díjra jogosultak adatainak rögzítése országos nyilvántartásban 

4.1.59. Közgyógyellátásra való jogosultság elbírálása alanyi jogcímen 

4.1.60. Közgyógyellátásra való jogosultság elbírálása normatív jogcímen 

4.1.61. Közgyógyellátásra jogosult egyéni gyógyszerkeretének felülvizsgálata 

4.1.62. Közgyógyellátásra jogosultakról nyilvántartás vezetése 

4.1.63. Közgyógyellátásra jogosultak adatainak rögzítése országos nyilvántartásban 

4.1.64. 
Egészségbiztosítási szolgáltatásra való jogosultság igényléséhez szociálisan rászorultság 
megállapítása 

4.1.65. Egészségbiztosítási szolgáltatásra rászorulókról nyilvántartás vezetése 

4.1.66. 
Egészségbiztosítási szolgáltatásra rászorulók adatainak rögzítése országos 
nyilvántartásban 

4.1.67. 
Jogosulatlanul igénybe vett pénzbeli és természetbeni szociális ellátás illetve annak 
egyenértéke visszatérítéséb l keletkez  tartozás vonatkozásában méltányosság 
gyakorlása 

4.1.68. 
Jogosulatlanul igénybe vett pénzbeli és természetbeni szociális ellátás illetve annak 
egyenértéke visszakövetelésér l szóló hatósági döntés végrehajtása 

4.1.69. 
Szociális ellátásra való jogosultság ellen rzése hatósági és pénzforgalmi szolgáltató 
nyilvántartása alapján 

4.1.70. Gyermektartásdíj megel legezése, továbbfolyósítása, ismételt elrendelése 

4.1.71. Otthonteremtési támogatás megállapítása 

4.1.72. Védelembe vétel elrendelése 

4.1.73. Védelembe vétel felülvizsgálata 

4.1.74. Védelembe vétel megszüntetése 

4.1.75. Családi pótlék folyósításának szüneteltetése 

4.1.76. Családi pótlék folyósítása szüneteltetésének felülvizsgálata 

4.1.77. Családi pótlék természetben történ  nyújtása 

4.1.78. Családi pótlék természetben történ  nyújtásának felülvizsgálata 

4.1.79. Családba fogadás elrendelése 

4.1.80. Családba fogadás felülvizsgálata 

4.1.81. Ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelése 

4.1.82. Nevelésbe vétel elrendelése 

4.1.83. Gondozási hely meghatározása, járulékos kérdések eldöntése 

4.1.84. Nevelésbe vétel felülvizsgálata 

4.1.85. Nevelésbe vétel megszüntetése és megszűnése 

4.1.86. Nevelési felügyelet elrendelése 

4.1.87. Utógondozás elrendelése 

4.1.88. Utógondozói ellátás elrendelése 

4.1.89. Gondozási díj megállapítása 

4.1.90. Családi jogállás rendezése teljes hatályú apai elismer  nyilatkozattal 
4.1.91. Képzelt szül  adatainak megállapítása 

4.1.92. Intézkedések a családi jogállás rendezésére – apaság megállapítására- irányuló pereknél 

4.1.93. 
Intézkedések a családi jogállás rendezésére- apaság vélelmének megdöntésére- irányuló 
pereknél 

4.1.94. Titkolt terhesség esetén a gyermek lakóhelyének megállapítása 

4.1.95. Kiskorú házasságkötésének engedélyezése 



4.1.96. Örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása 

4.1.97. Gyámsági ügyek 

4.1.98. Gondnok rendelés 

4.1.99. Ügygondnok, eseti gondnok, eseti gyám kirendelése 

4.1.100. Zárlat elrendelése, zárgondnok, ideiglenes gondnok kirendelése 

4.1.101. Szül i felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján 

4.1.102. Szül i felügyeleti jog feléledése 

4.1.103. 
A gyermek huzamos id tartamú, vagy letelepedés céljából történ  külföldi tartózkodási 
helyének kijelölése 

4.1.104. Kapcsolattartás rendezése – Családban él  gyermek vonatkozásában 
4.1.105. A kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése, megvonása 

4.1.106. A kapcsolattartás megváltoztatása 

4.1.107. A kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozat végrehajtása 

4.1.108. Szül k lakóhelyének, vagy a szül k által kijelölt más tartózkodási hely elhagyása 

4.1.109. Támogató kirendelése 

4.1.110. Gyám és gondnok számadása, beszámolására vonatkozó szabályok 

4.1.111. Törvényes képvisel  vagyonkezelésével kapcsolatos ügyek 

4.1.112. 
Gazdasági és anyagi szolgáltatások nyilvántartása, és ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás 
(Járási védelmi igazgatási feladatok) 

4.1.113. HVB elnök védelmi igazgatási feladatai 
4.1.114. A járási hivatal vezet jének hadkötelesek nyilvántartásával kapcsolatos feladatai 

4.1.115. 
A járási hivatal vezet jének hadkötelesek sorozásával és katonai szolgálatra történ  
behívásával kapcsolatos el készít  feladatai I. 

4.1.116. 
A járási hivatal vezet jének hadkötelesek sorozásával és katonai szolgálatra történ  
behívásával kapcsolatos el készít  feladatai II. 

4.1.117. 
A járási hivatal vezet jének hadkötelesek sorozásával és katonai szolgálatra történ  
behívásával kapcsolatos el készít  feladatai III. 

4.1.118. A Helyi Védelmi Bizottság felépítése 

4.1.119. 
A Helyi Védelmi Bizottság feladatai honvédelmi igazgatási és katasztrófavédelmi 
igazgatási jogkörben 

4.1.120. A Helyi Védelmi Bizottság ülései, döntési folyamata 

4.1.121. A Helyi Védelmi Bizottság döntési jogkörei, döntési folyamata 

4.1.122. 
A Helyi Védelmi Bizottság elnökének katasztrófák elleni védekezéssel összefügg  
települési veszélyelhárítási tervvel kapcsolatos feladatai 

4.1.123. 
A Helyi Védelmi Bizottság elnökének katasztrófák elleni védekezéssel összefügg  
részletes feladatai I. 

4.1.124. 
A Helyi Védelmi Bizottság elnökének katasztrófák elleni védekezéssel összefügg  
részletes feladatai II. (kitelepítés, visszatelepítés, befogadás) 

4.2. Foglalkoztatási Osztály 

4.2.1. Közvetítést kér ként történ  nyilvántartásba vétel 
4.2.2. Közvetítést kér ként történ  nyilvántartásba vétel lezárása 

4.2.3. Álláskeresési járadék megállapítása és folyósítása 

4.2.4. Álláskeresési járadék szüneteltetése 

4.2.5. Álláskeresési járadék megszűnése és azzal kapcsolatos feladatok 

4.2.6. Álláskeresési járadék megszüntetése és azzal kapcsolatos feladatok 

4.2.7. Álláskeresési járadék fennmaradó id tartamára járó juttatás megállapítása és folyósítása 

4.2.8. Nyugdíj el tti álláskeresési segély megállapítása és folyósítása 

4.2.9. Nyugdíj el tti álláskeresési segély megszűnése és az azzal kapcsolatos feladatok 

4.2.10. Nyugdíj el tti álláskeresési segély szüneteltetése 

4.2.11. Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás támogatásának megállapításával kapcsolatos 



feladatok 

4.2.12. Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzügyi feladatok 

4.2.13. 
Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatási hatósági szerz dés módosításával kapcsolatos 
feladatok 

4.2.14. 
Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatási hatósági szerz dés közös megegyezéssel 
történ  megszüntetése 

4.2.15. 
Járási startmunka mintaprogramok támogatásának megállapításával kapcsolatos 
feladatok 

4.2.16. Járási startmunka mintaprogramokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok 

4.2.17. 
Járási startmunka mintaprogramok hatósági szerz désének módosításával kapcsolatos 
feladatok 

4.2.18. 
Járási startmunka mintaprogramok hatósági szerz désének közös megegyezéssel 
történ  megszüntetése 

4.2.19. Hatósági bizonyítvány kiállítása álláskeresési nyilvántartásról 
4.2.20. Hatósági bizonyítvány aktív korúak ellátása iránti kérelemhez 

4.2.21. Nyugdíj el tti álláskeresési segély megszüntetése és az azzal kapcsolatos feladatok 

4.2.22 
Nyugdíj el tti álláskeresési segély szüneteltetésének megszüntetése, és 
továbbfolyósítása 

4.2.23. Hiánypótlás és belföldi jogsegély álláskeresési ellátások esetében 

4.2.24. Álláskeresési járadék szüneteltetésének megszüntetése és továbbfolyósítása 

4.2.25. Álláskeres ként és pályakezd  álláskeres ként történ  nyilvántartásba vétel 
4.2.26. Álláskeres ként és pályakezd  álláskeres ként való nyilvántartás szüneteltetése 

4.2.27. 
Álláskeres ként és pályakezd  álláskeres ként való nyilvántartás szüneteltetésének 
megszüntetése 

4.2.28. 
Az álláskeres  és pályakezd  álláskeres  törlése az álláskeres ként történ  
nyilvántartásból 

4.2.29. 
Az álláskeres  és pályakezd  álláskeres  szankciós törlése jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása miatt 

4.2.30. Szolgáltatást kér ként történ  nyilvántartásba vétel 
4.2.31. Szolgáltatást kér ként történ  nyilvántartásba vétel lezárása 

4.2.32. Más szervt l érkezett megkeresés, információkérés, belföldi jogsegély kérés 

4.2.33. Profiling és egyéni cselekvési terv 

4.2.34. EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatok 

4.2.35. Hatósági bizonyítvány kiállítása társasági adókedvezmény igénybevételéhez 

4.2.36. Hatósági bizonyítvány kiállítása személyi jövedelemadó-kedvezmény igénybevételéhez 

4.2.37. Hatósági bizonyítvány adatközl  lap kiállításához 

4.2.38. Hatósági bizonyítvány tartásdíjról 

4.2.39. 
Hatósági bizonyítvány a (tartósan álláskeres  személy foglalkoztatására tekintettel 
történ ) szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez 

4.2.40. Munkaer piaci képzések szervezésével kapcsolatos feladatok 

4.2.41. 
Munkaer piaci képzés támogatására vonatkozó hatósági szerz dés megkötésével 
kapcsolatos feladatok 

4.2.42. Munkaer piaci képzés támogatásával kapcsolatos pénzügyi feladatok 

4.2.43. 
Munkaer piaci képzés támogatására vonatkozó hatósági szerz dés módosításával 
kapcsolatos feladatok 

4.2.44. 
Munkaer piaci képzés támogatására vonatkozó hatósági szerz dés közös 
megegyezéssel történ  megszüntetése 

4.2.45. 

Munkaer piaci képzés támogatására vonatkozó hatósági szerz dés megszüntetése 
szerz désszegés esetén/ a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot érint  fizetési/visszafizetési 
kötelezettségek és a követelések érvényesítése 

4.2.46. Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatási szerz dés megszüntetése szerz désszegés 



esetén/ a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot érint  fizetési/visszafizetési kötelezettségek és 
a követelések érvényesítése 

4.2.47. 

Járási startmunka mintaprogramok hatósági szerz désének megszüntetése 
szerz désszegés esetén/ a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot érint  fizetési/visszafizetési 
kötelezettségek és a követelések érvényesítése 

4.2.48. 

Szabálysértést és helyi önkormányzati rendeletben meghatározott magatartást elkövet k, 
valamint a büntet ügyben elítéltek közérdekű munka büntetésének végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok 

4.2.49. Közérdekű munkalehet ség foglalkoztatói nyilvántartása, foglalkoztató kijelölése 

4.2.50. A kiszabó hatóság értesítése a közérdekű munka teljesítésér 
 



Integritás bejelentés fogadásaSzignálás, iktatás1.1.1.  Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálása Előadói ív, ügyiratIrásbeli bejelentés Telefonon, szóban tett bejelentésA bejelentés előzetes vizsgálata, integritás bejelentésnek minősül-e? Tájékoztatás,feljegyzésNEM   A bejelentés igényel-e    részletes  vizsgálatot? KormánymegbízottdöntéseÉrintett szervezeti egység megkeresése, személyes meghallgatás lefolytatásaIGEN Megkeresés, jegyzőkönymeghallgatásról
JegyzőkönyvIGENKivizsgálás,javalattétel a kormánymegbízottnak NEM Kormánymegbízott érdemi döntéseIntézkedés a döntés alapján,a bejelentő értesítése a vizsgálat eredményéről Összegző feljegyzésTájékoztatás



 1.1.2. A kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelés  koordinációjának biztosításaKözreműködés a folyamatgazdák kijelölésében Kormánymegbízotti utasításFolyamatleírások,folyamatábrákA szervezeti fő- és részfolyamatok azonosításának koordinációjaAz ellenőrzési nyomvonalelkészítésének koordinálása Ellenőrzési nyomvonalA Kockázatkezelési Munkacsoport Munkájának KoordinálásaKözreműködés a kockázatok azonosításábanKözreműködés a kockázatokértékelésébenIntegrált Kockázatkezelési Intézkedési Tervelkészítése és a Kormánymegbízottelé terjesztése jóváhagyásra A KormánymegbízottjóváhagyásaAz Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv megküldéseaz intézményi munkaterv előkészítő számára Az Integrált KockázatkezelésiIntézkedési Terv végrehajtásánaknyomon követése, integritásjelentéskészítése és megküldése az irányító szerv részére
Integrált KockázatiLeltárKockázati Kritérium Mátrix, KockázatiTérképJóváhagyott IntegráltKockázatkezelési Terv



 1.1.3.  Vizsgálóbiztosi feladatok ellátása olyan etikai, fegyelmi eljárásban, ahol az eljárás alá vont személy esetében ajándék jogosulatlan elfogadása, hivatali helyzettel történő visszaélés, vagy az érintett befolyásolása merül fel és a munkáltatói jogkört a kormánymegbízott közvetlenül gyakoroljaVizsgálóbiztos kijelöléseA vizsgálat lefolytatásaa vizsgálóbiztos által Tájékoztatás,meghallgatási jegyzőkönyvVizsgálóbiztosivéleményA vizsgálat lezárása, a vizsgálóbiztos véleményének megküldése Fegyelmi büntetéskiszabásaAz iratok megküldésea fegyelmi tanácsrészére



 1.1.4.  Javaslattétel hivatásetikai, antikorrupciós témájú képzések megtartására, közreműködés a végrehajtásbanJavaslattétel belső képzés egyszerűsítettnyilvántartásba vételére JavaslatTájékoztatásA képzési tematika kidolgozása Képzési tananyagA képzések megszervezése ProbonoelektronikusdokumentumokA képzések megtartása
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem  döntése a képzés nyilvántartásbaVételéről.



1.1.5.  Az Egységes Belső Adatvédelmi Nyilvántartás vezetése, az éves jelentés elkészítése és megküldése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) számáraAz adatok év közbeni vezetésea  szervezeti egységeknél.A tárgyévet követő év 01. 15-ig azelektronikus adatok megküldése a belső adatvédelmi felelősnek 
Az éves jelentés összeállítása és megküldése a NAIH részére a tárgyévet követő év 01. 30-ig

Elektronikus adatokAdatszolgáltatásSzemélyi nyilvántartás,   adattovábbítási nyilvántartás,személyes adatok kezelésének nyilvántartása, közérdekű- és közérdekből nyilvánosadat megismerése iránt előterjesztett kérelmek nyilvántartásaAz adatok rögzítése az Egységes Belső Adatvédelmi Nyilvántartásban, a belső adatvédelmi felelős által       A személyes adatok kezelésével    kapcsolatos teljesített / elutasított kérelmek száma, közérdekűadatok megismerésével kapcsolatosteljesített / elutasított kérelmekszáma



1.1.6.  A közérdekű adatok közzététele a Kormányhivatal honlapjánAz általános és különös közzétételi listákszerinti adattartalom összeállítása és továbbítása a belső adatvédelmifelelős részére Adatszolgáltatáselektronikus formábanA közérdekű adatoknak a Kormányhivatal honlapján történő közzététele, helyesbítése, frissítése, eltávolítása folyamatának koordinálása Az adattartalom közzététele, helyesbítése, frissítése, eltávolítása a Kormányhivatalhonlapjáról az InformatikaiOsztály által
Tájékoztatás e-mailbenA közérdekű adatok megküldése az Informatikai Osztály részére, közzététel céljából



1.1.7.  Adatvédelmi ismeretek oktatásaA képzési tananyag  kidolgozása Képzési tananyagA tananyag megküldéseaz Informatikai OsztályrészéreAz e-learning képzések megszervezése, lebonyolításaA tananyag átalakításae-learning formábanelérhető tartalommá



1.1.8.  Adatvédelmi bejelentések kivizsgálásaBejelentés beérkezéseA bejelentés kivizsgálásaa belső adatvédelmifelelős általA Kormánymegbízott tájékoztatása a vizsgálateredményéről A KormánymegbízottdöntéseAz ismert bejelentő írásbeli tájékoztatása
Levél, e-mail, jegyzőkönyvAdatszolgáltatás,meghallgatási jegyzőkönyvFeljegyzésJogosulatlan adatkezelésmegvalósulása esetén intézkedés annak megszüntetése iránt



1.1.9.  Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi ésadatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelmények megtartásának vizsgálata Vizsgálat kezdeményezésea belső adatvédelmifelelős által
A Kormánymegbízottdöntése

MegkeresésAdatszolgáltatás,jegyzőkönyvellenőrzésrőlFeljegyzésJogosulatlan adatkezelésmegvalósulása esetén intézkedés annak megszüntetése iránt.Szabálytalanságmegvalósulása esetén intézkedés annak megszüntetése iránt
Az érintett szervezetiegység tájékoztatása. A belső adatvédelmifelelős helyszíniesetleges helyszíni ellenőrzéseA Kormánymegbízott tájékoztatása a vizsgálateredményéről.



1.1.10. Részvétel a kormánymegbízott személyét érintő sajtó események megszervezésében, lebonyolításábanSajtómeghívók kiküldése MeghívóInterjúk egyeztetése a helyimédiákkalInterjúRészt veszIgen NemEgyeztetés a rendezvény kapcsolattartójávalInterjúk egyeztetéseInterjú Papír vagy digitális formában 
Meghívó beérkezése papír alapon Kormányhivatali esemény realizálása

Megjelenés archiválásaMegjelenés archiválása   Papír vagy digitálisformában



1.1.11.  Nyilatkozat adása a kormánymegbízott megbízásából a sajtónakMegkeresés a média részérőlEgyeztetés az érintett szervezeti egység vezetőjévelA vezető kijelöli a nyilatkozó személyét e-mail
Interjú, nyilatkozat időpontjának egyeztetése Interjú

Helyi esemény
Nyilatkozat, interjú realizálása



1.1.12. A Kormányhivatal weblapjának gondozásaKabinetfőnök jóváhagyásaKormányhivatali honlapra való feltöltésA kormányhivatali honlap folyamatos aktualizálása, karbantartása Témajavaslatok beérkezése a szervezeti egységektőlA főosztályoktól, járási hivatalvezetőktől beérkező hírek táblázatba történő felviteleKabinetfőnök jóváhagyásaFeltöltés a kormányhivatali honlapraBiztonsági mentés
Kormányhivatalhoz kötődő eseményekleírása Témajavalat beérkezése a szervezeti egységektől

Dokumentum tárolása



1.1.13. A kormánymegbízott bel-és külföldi programjainak irányítása, megszervezésének előkészítéseRészvétel Igen NemHelyszín egyeztetéseElőadás megtartására való felkészülésHáttéranyagok gyűjtése, előadás előkészítéseElőadás megtartásaElőadás megtartása, előadáson való közreműködés
Meghívó átvétele, beérkezése

Előadás anyagainakarchiválása



1.1.14.  A civil szféra és a kormányhivatal közötti kölcsönös információ átadásának segítéseKapcsolattartás megszervezéseAz esetleges problémák tolmácsolása kormánymegbízott felé Háttéranyagok készítéseAktív közreműködés a kapcsolatok kialakításában
Technikai feladatok ellátása



   1.1.15.  A „hátrányos helyzetűek társadalmi felzárkóztatását, mobilitását elősegítő”stratégia utógondozásaKapcsolattartás megszervezése a programban résztvevőkkelHáttéranyagok készítéseTechnikai feladatok ellátása
Aktív közreműködés a kapcsolatok kialakításában



1.1.16. A  kormánymegbízotthoz címzett lakossági panaszok, közérdekű bejelentések elintézésének koordinálásaKormánymegbízott döntése szerinti szignálás Az érintett szervezeti egységtől tájékoztatás kérése az üggyel kapcsolatbanTájékoztatás megküldése kormánymegbízott részéreTájékoztatás megküldése az bejelentő részére
A bejelentés, panasz írásbeli előterjesztésének kéréseKormánymegbízott döntése szerinti szignálás Kormánymegbízott döntése szerinti szignálásPanasz, bejelentés beérkezésepapír alapon Panasz, bejelentés beérkezéstelefonon

Archiválás



1.1.17.  Kormányhivatali ünnepségek előkészítése Meghívotti lista összeállítása, egyeztetéseMeghívók kiküldése MeghívóVisszajelzések megérkezéseIgen Nem
Helyszín, dátum egyeztetése

Telefonos egyeztetés
Excel tábla



1.1.18.  Kormányhivatali ünnepségek koordinálása és lebonyolításaÜlésrend kialakításaTájékoztatás megküldése az ülőhelyekrőlForgatókönyv írása Tájékoztató levélSajtómeghívók kiküldése MeghívóInterjúkegyeztetés a sajtó képviselőivelMegbízási szerződések kötése Szerződés TeljesítésigazolásSzámlák leigazolása
Meghívotti lista ellenőrzése



1.1.19.  Kormánymegbízotti értekezlet megszervezése, emlékeztető készítéseMeghívó kiküldése az érintett szervezeti egység vezetőinekJelenléti ív készítéseMegállító tábla kihelyezéseEmlékeztető megírása EmlékeztetőJelenléti ívDátum, helyszín egyeztetése
Emlékeztető kiküldése a részvevők részére Emlékeztető



1.1.20.  Megyei Államigazgatási Kollégium ülésének szervezéseEgyeztetés a témárólFelkérő levél kiküldéseNapirendi pontok egyeztetése MeghívóMeghívó kiküldése az érintett szervezeti egységek vezetői részére Meghívó
Egyeztetés a meghívott személyéről

Emlékeztető készítése



 1.2.1.  A fővárosi, megyei kormányhivatal főépítészi feladatainak ellátásaAz állami főépítész  személyes megkeresése az ügyfél (jegyző,polgármester) részéről, konzultációcéljábólAz állami főépítésszel történő konzultáció, szakmai tanácsadásDöntéselőkészítés településrendezésikérdésekbenA települési önkormányzattelepülésrendezésieszközének elkészítése



Az önkormányzat településrendezési eszközének elfogadási és hatálybaléptetésiszakasza
Előzetes tájékoztatási szakasz Véleményezésiszakasz PolgármesterelőzetestájékoztatójaAz állami főépítészközbenső véleménye

1.2.2.  A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásaA települési önkormányzattelepülésrendezésieszközének megküldése az állami főépítész részérevéleményezés céljábólTeljes eljárás Egyszerűsítetteljárás Tárgyalásoseljárás Állami főépítészieljárásÁllami főépítész ismertetője, nyilatkozataadatszolgáltatásaA polgármestertelepülésrendezésieszközeinek tervezeteAz állami főépítészzáró szakmai véleményénekkiadása Záró szakmai véleményVégső szakmaivéleményezésiszakaszEgyeztető tárgyalás



 1.2.3.  A 382/2016. (XII.2. ) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésében meghatározott építési engedélyezési eljárásokban a szakhatósági feladatok ellátása Az eljáró hatóságkijelölése iránti kérelem beérkezéseA kérelem szignálása,iktatásaAz állami főépítész döntése az eljáróhatóság kijelöléseügyében
Ügyfél írásbelikérelme, mellékletekVégzésA végzés kézbesítéseaz ügyfél részére



1.2.4.  A településrendezési és építészeti-műszaki, valamint a tájegységi tervtanács működésével kapcsolatos feladatok ellátása.A tervdokumentációbenyújtója kérelménekbeérkezése építési-műszakitervdokumentáció és mellékleteiA kérelem iktatása,szignálása.Tervtanácsi meghívó készítése, a zsűritagokmeghívása.A tervtanácsi ülésmegtartása. a tervtanácsi ülésjegyzőkönyveTervtanácsi véleményelkészítése.A tervtanácsi véleménymegküldése a kérelmezőrészére.



Pályázati kiírások figyelése1.3.1.  A vagyonmegóvást és fejlesztést elősegítő EU-s és nemzeti pályázati kiírások figyelése, a kapcsolódó jogszabályok, pályázati útmutatók nyomon követéseFeljegyzés készítése Kormánymegbízott részére FeljegyzésKormánymegbízott döntéseIgen Nem



1.3.2.  Pályázati anyagok előkészítése, lebonyolításaTámogatási kérelem (TK) összeállítása     Támogatási kérelemA TK kötelezően csatolandó mellékleteinek összegyűjtéseA TK-hoz szükséges adatok, információkösszegyűjtéseA pályázat költségvetésének összeállítása Excel táblaAz Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (EPTK) történő feltöltése az adatoknak Elektronikus dokumentumTámogatási kérelem véglegesítése  TámogatásikérelemA támogatási kérelem elbírálásaHiánypótláshoz szükséges dokumentumok összegyűjtése Költségvetés, műszaki dokumentumok,aláírási címpéldány,tulajdonosi hozzájárulás, Önéletrajz, bankszámla kivonat, igazolásTisztázó kérdésekre történő válaszadás e-mailTámogatási kérelemElutasítás Befogadás



1.3.3.  A támogatói okirat megkötéséhez szükséges dokumentumok előkészítéseTámogatási Szerződés (TSZ) tervezetének beérkezése TSZA TSZ-ben lévő adatok ellenőrzése TSZA TSZ-hez szükséges dokumentumok csatolása Költségvetés, műszaki dokumentumok,aláírási címpéldány,tulajdonosi hozzájárulás, önéletrajz, bankszámla kivonat, igazolásA szükséges beszerzési eljárások lebonyolítása,közbeszerzés megindítása Ajánlattételi felhívásA dokumentumok feltöltése az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerbe, az  adatok véglegesítése ElektronikusdokumentumTSZmegkötése TSZSzerződéskötések



1.3.4.  Közbeszerzési Eljárások előkészítése és lefolytatásaKözbeszerzési tervben történő felvételre vonatkozó igény    Közbeszerzési tervAz eljárás megindításánakelrendeléseA bíráló bizottság elnökének és tagjainakmegbízásaAz európai uniós forrás esetén felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóbevonásaA közbeszerzési dokumentáció elkészítése és megküldése a gazdasági szereplőknekA közbeszerzési eljárás lefolytatásaEredményhirdetés
   KormánymegbízottilevélMegbízó levélMegbízási szerződésAjánlattételifelhívásKiegészítő tájékoztatás, hiánypótlási felhívás,felvilágosítás kérés   KormánymegbízottilevélA közbeszerzési eljárás lezárása



1.3.5. Szerződések, szerződésmódosítások, változásbejelentések előkészítéseBeszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatásaSzerződéskötés Felkérés ajánlattételreSzerződésmódosítás elkészítésSzerződés, szerződésmódosítás jogi-,valamint pénzügyi ellenjegyzéseSzerződésmódosítás kezdeményezése Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerbe (EPTK) felületen TSZ esetébenA dokumentumok feltöltése az EPTK felületreMódosítást, változásbejelentést alátámasztódokumentumok összegyűjtése, feltöltése az EPTK felületén
SzerződésElektronikusdokumentumElektronikusdokumentumVáltozásbejelentés kezdeményezéseaz EPTK felületen Elektronikus dokumentumElektronikus dokumentum



1.3.6.Szakmai előrehaladási jelentések, részösszefoglalók, beszámolók készítéseSzámlák beérkezése, iktatásaAz elszámoláshoz szükséges dokumentumok összegyűjtéseA számviteli bizonylatok, szerződések, egyéb mellékletek feltöltéseaz  Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer felületénElszámolás véglegesítéseHiánypótláshoz szükségesdokumentumok összegyűjtéseAz elszámolások elfogadása
   Szigorú számadási számla  Teljesítés igazolás,számla, szerződésElektronikus dokumentumElektronikus dokumentum



1.3.7.  Adatszolgáltatási és tájékoztatási feladatok valamint, koordinációs feladatok ellátása az egyes projektek megvalósítása során Adatszolgáltatásokbeérkezése Szükséges dokumentumok, adatok, információk gyűjtéseEgyeztetés a szervezeti egységekkelAdatszolgáltatás beküldéseHiánypótló korrekció végrehajtása
TájékoztatólevélFotók, tulajdoni lapok,szerződésekExcel táblázat  Excel táblázat, emailExcel táblázat, e-mail



1.3.8. Közreműködés a külső és belső ellenőrzések során, együttműködés a pályázatok és kifizetési kérelmek ellenőrzése soránTájékoztatás az ellenőrzés tárgyáról, időpontjárólAz ellenőrzéshez szükséges dokumentumok összegyűjtéseDokumentumok ellenőrzése, szükség esetén helyszíni szemleSzakmai ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyv elkészítéseEsetleges hiánypótlás, tisztázókérdés teljesítése
E-mail   Tulajdoni lapok,szerződések, közbeszerzési dokumentáció JegyzőkönyvE-mail, levél,válaszlevélTulajdoni lapok,szerződések, közbeszerzési dokumentáció 



Elektronikus irat(e-mail) beérkezése a Főigazgatói Titkárságra (Főig.Titk.)1.4.1.Elektronikus iratok  szignálásra előkészítéseNyomtatás, érkeztetés, szignálásra előkészítésFőig. Titk. Nyomtatott e-mailSzignálásFőigazgató Nyomtatottelektronikus irat ( e-mail)Szignáltelektronikus irat( e-mail)Szignált ügyirat átadásaa Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH)szervezeti egységeinekFőig. Titk.Szignált irat megérkezése a BAZMKH valamely szervezeti egységére   ELEKTRO NIKUSAN FutárszolgálatPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály PAPÍRAL APON Szignált irat megérkezése a BAZMKH valamely szervezeti egységéreSzignáltelektronikus iratpapíralapú példánySzignáltelektronikus irat



Papíralapú irat beérkezése a Főigazgatói Titkárságra (Főig.Titk.)1.4.2. Papíralapú iratok  szignálásra előkészítéseÁtvétel, érkeztetés, szignálásra előkészítésFőig.Titk.SzignálásFőigazgató Szignáltpapíralapú iratSzignált ügyirat átadásaa Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH)szervezeti egységeinekFőig. Titk.Szignált irat megérkezése a BAZMKH valamely szervezeti egységérePAPÍRAL APON FutárszolgálatPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Szignált irat megérkezése a BAZMKH valamely szervezeti egységére Szignáltpapíralapú iratPAPÍRALAPONSzignáltpapíralapú irat



Irat beérkezése aFőigazgatói Titkárságra (Főig.Titk.)1.4.3. Iratok  kiadmányozásra előkészítéseKiadmányozásra előkészítés(nyomtatás)Főig.Titk. Nyomtatott e-mailKiadmányozásFőigazgató Nyomtatott irat Kiadmányozott iratKiadmányozott irat átadása aBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH)szervezeti egységeinekFőig. Titk.Kiadmányozott irat megérkezése a BAZMKH valamely szervezeti egységéreELEKTRO NIKUSAN FutárszolgálatPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály PAPÍRAL APON Kiadmányozott irat megérkezése a BAZMKH valamely szervezeti egységéreKiadmányozottiratpapíralapú példányKiadmányozott irat



Humánpolitikai iratbeérkezése   Főigazgatói Titkárság(Főig. Titk.)1.4.4. Humánpolitikai iratok elektronikus kiadmányozásra előkészítése Kiadmányozásra történő előkészítésFőig. Titk.ElektronikuskiadmányozásFőigazgató Kiadmányozotthumánpolitikai irat(elektronikus irat(papíralapú irat)Kiadmányozott ügyirat átadásaJogi és Koordinációs Humánpolitikai Osztálynak(HPO)Főig.Titk.Irat megérkezése a HPO-raELEKTRO NIKUSAN PAPÍRALAPON Irat megérkezése a HPO-raKiadmányozott iratpapíralapú példányKiadmányozottelektronikus irat
Humánpolitikai irat(elektronikus irat)( papíralapú irat)



Meghívó megérkezése Főigazgatói Titkárság(Főig. Titk.)1.4.5. Főigazgató programjához kapcsolódó levelezés intézéseMeghívó nyomtatása, előkészítéseFőig. Titk. Nyomtatott,előkészítettmeghívóMeghívóDöntés a meghíváselfogadásárólFőigazgatóMeghívásra vonatkozódöntésről való értesítés előkészítése Főig. Titk.Meghívásra történő visszajelzésmegküldése Visszajelzés(e-mail)



Főigazgatói értekezlet tervezett időpontjának a meghatározásaFőigazgatói Titkárság(Főig.Titk.)1.4.6. Főigazgatói értekezlet megszervezése, emlékeztető készítése
Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Kormányhivatal(BAZMKH )szervezeti egységeiMeghívó kiküldése, Témajavaslatok bekéréseFőig.Titk.Döntés az értekezlet időpontjárólFőigazgató MeghívóTémajavaslatok megküldéseFőig. Titk.-raEgyéb információk bekéréseTémajavaslatok(e-mail) Főigazgatói értekezlet megtartásaFőigazgató

Főigazgatói értekezlet tervezett időpontjának a meghatározásaFőigazgatói Titkárság(Főig.Titk.)



Emlékeztető megérkezése BAZMKH szervezetiegységeihez Jóváhagyott emlékeztető
Emlékeztető készítéseFőig. Titk. Emlékeztető tervezete Emlékeztető jóváhagyásaFőigazgató Jóváhagyott emlékeztető megküldéseBAZMKH szervezeti egységeinek



Meghívó, felkérés beérkezése a Főigazgatói Titkárságra(Főig.Titk.)1.4.7. Főigazgató programjához szükséges előadások előkészítéseSzignálásra előkészítés(nyomtatás)Főig.Titk.SzignálásFőigazgató Nyomtatott meghívó SzignáltmeghívóSzignált meghívó átadása, előadás anyag bekéréseFőig. Titk.
Végleges előadás anyagátadása Főigazgatónak ELEKTRONIKUSANBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeELEKTRONIKUSAN Tervezettelőadás anyagElőadás anyag elkészítéseBAZMKH érintett szervezeti egységeElőadás anyag megérkezése, előkészítés átadásra,Főig. Titk. Végleges előadás anyagPAPÍRALAPON



Főigazgatóhoz címzett panasz,közérdekű bejelentés beérkezése Főigazgatói Titkárság(Főig.Titk.)1.4.8.Főigazgatóhoz címzett panaszok, közérdekű bejelentések vizsgálata, koordinálásaSzignálásra előkészítéseFőig.Titk.SzignálásFőigazgató Szignált iratELEKTRO NIKUSAN Szignáltirat(e-mail)Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeiInformáció bekéréseFőig.Titk.



Panasz kivizsgálása, választervezet készítéseBAZMKH szervezeti egységei általVálasztervezet ellenőrzése,kiadmányozásra előkészítés, korrekció Főig. Titk. Választervezet
Irat(választervezet)kiadmányozásaFőigazgató Kiadmányozásra előkészítettválasztervezet

Panasz kivizsgálásának vége,nyilvántartás feltöltéseKiadmányozott irat megküldéseBAZMKH érintett szervezeti egységénekFőig. Titk. BAZMKH érintett szervezeti egységeiELEKTRONIKUSAN Kiadmányozottirat Kiadmányozottirat



Kormányhivatalba érkező panasz,közérdekű bejelentés beérkezése Főigazgatói Titkárság(Főig. Titk.)1.4.9. Kormányhivatalba érkező panaszok, közérdekű bejelentések koordinálása, nyilvántartásaSzignálásra előkészítéseFőig. Titk.SzignálásFőigazgató Szignált iratELEKTRO NIKUSAN Szignáltirat(e-mail)Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeiSzignált irat átadásaszervezeti egységeknekFőig. Titk.



Panasz kivizsgálása, választervezet készítéseBAZMKH szervezeti egységei általVálasztervezet ellenőrzése,kiadmányozásra előkészítés, korrekció Főig. Titk. Választervezet
Irat(választervezet)kiadmányozásaFőigazgató Kiadmányozásra előkészítettválasztervezet

Kiadmányozott irat megküldéseBAZMKH érintett szervezeti egységénekFőig. Titk.BAZMKH érintett szervezeti egységeiKiadmányozottirat KiadmányozottiratIratkiadmányozásaKormánymegbízottáltalKiadmányozott irat megküldéseKormánymegbízottnakFőig. Titk.ELEKTRO NIKUSAN KiadmányozottiratELEKTRO NIKUSAN



Panaszok, közérdekű bejelentések koordinálásának ésnyilvántartásának befejezése

Havi adatszolgáltatáspanaszokról,közérdekű bejelentésekrőlBAZMKH szervezeti egységei általHavi adatszolgáltatásoknyilvántartásba vételeFőig. Titk.ELEKTRO NIKUSAN AdatszolgáltatásNyilvántartásElemzés, tájékoztatás készítésFőig. Titk. NyilvántartásFeljegyzéskiadmányozásaFőigazgatóTájékoztatásKormánymegbízottfeléTájékoztató megküldése KormánymegbízottnakFőig. Titk. TájékoztatóTájékoztató



Alapvető Jogok Biztosa Hivatalaelektronikus rendszeréből érkező panasz a Főigazgatói Titkárságra(Főig.Titk.)1.4.10. Alapvető Jogok Biztosa Hivatala elektronikus rendszerébe érkező panaszok koordinálásaÁtvétel, nyomtatásszignálásra előkészítésFőig.Titk.SzignálásFőigazgató Szignáltpapíralapú iratSzignált ügyirat átadásaBorsod-Abaúj-ZemplénMegyei Kormányhivatal(BAZMKH) szervezeti egységeinekFőig.Titk. FutárszolgálatPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály(PGFO) Szignáltpapíralapú iratPAPÍRALAPON Szignáltelektronikus iratELEKTRO NIKUSANSzignált ügyirat megérkezéseBAZMKH szervezeti egységeihez Szignált ügyirat megérkezéseBAZMKH szervezeti egységeihez



Panasz kivizsgálásaBAZMKH szervezeti egységeibenVálasztervezet előkészítéseBAZMKH szervezeti egységeibenVálasztervezet megküldéseFőig. Titk.-raVálasztervezet kiadmányozásraelőkészítése, szükség eseténkorrekcióFőig. Titk. KiadmányozásFőigazgató Kiadmányozott iratKiadmányozott iratAlapvető Jogok Biztosának Hivatala által működtetettelektronikus rendszerben valófeltöltésFőig.Titk. Kiadmányozott iratPanasz kivizsgálásának végeKiadmányozott iratBAZMKH adott szervezeti egysége felé továbbításaFőig. Titk.



Állami futárszolgálattól érkező irat beérkezése a Főigazgatói Titkárságra(Főig.Titk.)1.4.11. Állami Futárszolgálattól érkező iratok átvétele, továbbítása címzetteknekÁtvétel Főig.Titk.SzignálásFőigazgató
Papíralapú irat

Szignált ügyirat átadásaBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) szervezeti egységeinekFőig. Titk.Irat megérkezése a BAZMKH valamely szervezeti egységePAPÍRA LAPON FutárszolgálatPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGFO)Irat megérkezése a BAZMKH valamely szervezeti egysége Szignáltpapíralapú iratPAPÍRALAPONSzignáltpapíralapú irat
MINŐSÍTETT IRAT ÁtadásBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) titkos iratkezelője részéreCímzettnek való kézbesítésNEM MIN ŐSÍTETT IRAT  Szignált papíralapú irat



Főigazgatói kérés megérkezésea Főigazgatói Titkárságra(Főig.Titk.)1.4.12. Kapcsolattartás a kormányhivatal szervezeti egységeivelTájékoztatást kérő e-mail elkészítése Nyomtatott e-mailTájékoztatást kérőe-mailTájékoztatás megérkezése aFőig. Titk.-raegyéb információk bekéréseTájékoztatás elfogadása Jóváhagyott tájékoztatás
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintettszervezeti egységei BAZMKH érintett szervezeti egységeitájékoztatás elkészítése, egyéb információ megadása TájékoztatásTájékoztatás átadása, egyéb információkérésFőigazgató 



Főigazgatói igény beérkezése Főigazgatói Titkárságra(Főig.Titk.)1.4.13.Elemzések, statisztikák készítése a Kormányhivatal működésével kapcsolatbanInformáció bekérés előkészítéseFőig.Titk.Információkérő levélkiadmányozásaFőigazgató Kiadmányozott iratELEKTRO NIKUSAN Kiadmányozottirat(e-mail)Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeiInformáció bekéréseFőig.Titk.



Információ nyújtásaBAZMKH szervezeti egységei általInformációk feldolgozásaFőig. Titk.-on Információ
FeljegyzéskiadmányozásaFőigazgató Elemzés
BAZMKH működésével kapcsolatos elemzés felhasználása Jóváhagyott elemzés



Vizsgakérdések beérkezése Főigazgatói Titkárságra(Főig. Titk.)1.4.14. Közigazgatási szakvizsga vizsgalapjainak sokszorosítása, megőrzése Vizsgalapok sokszorosításaFőig. Titk.-onVizsgalapok átadásaFőig. Titk.
Vizsgalapok felhasználása vizsgáztatás során Vizsgalap

Vizsgalapok őrzéseFőig. Titk.-onVizsgalapokirattárazásaJog és Koordinációs Főosztály
Vizsgalapok



Telefonhívás beérkezése Főigazgatói Titkárságra(Főig. Titk.)1.4.15. Kormányhivatal központi telefonszámához tartozó telefon kezelése Telefonhívás fogadásaFőig. Titk.-onDöntésFőig.Titk.Telefonhívás kapcsolásaa Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) más szervezeti egységénekÜgyfél tájékoztatása Tájékoztatás
Tájékoztatás megadásaFőig. Titk.BAZMKH más szervezeti egysége Tájékoztatás



Bírósági futár megérkezése a  Főigazgatói Titkárságra(Főig.Titk.)1.4.16. Bíróságról érkező futárok által átadott ügyiratok továbbítása Ügyiratok átvétel aFőig. Titk.-on SzignálásFőigazgató Szignált ügyiratSzignált ügyirat átadásaJog és Perképviseleti Osztálynak (JPKO) Főig.Titk.Bíróságról érkezett ügyirat megérkezése a JPKO-nak
Átadás-átvételi dokumentumSzignálásra előkészítésFőig. Titk.



Ügyfél érkezése a  Főigazgatói Titkárságra(Főig.Titk.)1.4.17. Főigazgatói Titkárságra érkező ügyfelek szóbeli tájékoztatásaÜgyfél kérdésének meghallgatásaFőig.Titk. Nyomtatott e-mailSzóbeli tájékoztatás kérésTájékoztatás elfogadása Szóbeli tájékoztatás, információTájékoztatásFőig.Titk.Az ügyfél a tájékoztatást nem fogadja elFőig.Titk.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintettszervezeti egységeinek bevonása a tájékoztatásba Tájékoztatás elfogadásaTájékoztatás BAZMKH másszervezeti egységénél Szóbeli tájékoztatás, információ
IGENNEM



1.5.1. A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó belső szabályozás és ellenőrzési nyomvonal elkészítése,folyamatos aktualizálása (kontrollkörnyezet kialakítása)Belső kontrollrendszer kialakításában való közreműködésBEK tervezetének összeállítása, tervezet megküldése a Jogi és Koordinációs Főosztályra (JKF)BEO Ügyrend tervezetének összeállítása, tervezet megküldése a JKF részéreBEO Főfolyamatok beazonosításaBEOKormánymegbízotti jóváhagyásra történő előterjesztésJKF Kockázatok felméréseBEOBEK kiadásaKormánymegbízott Ügyrend kiadásaKormánymegbízott Nyomvonalak tervezetének elkészítése, megküldése a JKF részéreBEOKormánymegbízotti jóváhagyásra történő előterjesztésJKFNyomvonalak jóváhagyásaKormány-megbízottBelső szabályzatok áttekintése, ellenőrzési nyomvonalak előkészítése JKF
BEK Ügyrend Ellenőrzési nyomvonalBelső kontrollrendszer kialakításában való közreműködés lezárása

Belső Ellenőrzési Kézikönyv (BEK) elkészítése, aktualizálása Belső Ellenőrzési Osztály (BEO) Ügyrendjének elkészítése, aktualizálása Belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó nyomvonalak elkészítése, aktualizálása



1.5.2. Stratégiai ellenőrzési terv aktualizálása és az éves ellenőrzési tervek összeállításaTervezési folyamat megkezdése Kockázati tényezők felmérése, értékeléseBelső Ellenőrzési Osztály (BEO)
Stratégiai ellenőrzési terv előterjesztése jóváhagyásraBEO Éves ellenőrzési terv előterjesztése  jóváhagyásraBEOÉves ellenőrzési terv megküldése a fejezetet irányító szerv részéreBEO Módosított terv előterjesztése  jóváhagyásraBEO

Módosítás szükségessége eseténTervezési folyamat befejezése
Egyeztetés a Kormányhivatal vezetőségével, az integritás tanácsadóvalBEO Adatgyűjtés; egyeztetés a Kormányhivatal vezetésével,  az integritás tanácsadóval, az érintett szervezeti egységgel BEO 

Egyeztetés a Kormányhivatal vezetésével, integritás tanácsadóval, érintett szervezeti egységgelBEOJóváhagyásKormánymegbízottJóváhagyásKormánymegbízottStratégiai ellenőrzési terv BEO Éves ellenőrzési tervBEO
Módosított éves ellenőrzési terv

Éves ellenőrzési terv előkészítéseBEO
Módosítás előkészítéseBEO

Stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálatának előkészítése BEO



Belső ellenőrök képzési kötelezettsége
ÁBPE továbbképzés I. képzésben való részvétel, vizsga letétele Állami tisztviselők kötelező továbbképzésében való részvétel, vizsga letételeÁBPE továbbképzés II. képzésben való részvétel, vizsga letétele

1.5.3.  A belső ellenőrök szakmai továbbképzésének biztosítása Állami tisztviselők kötelező továbbképzésének szervezése Jogi és Koordinációs Főosztály (JKF)
Belső ellenőri kinevezés  módosításaJKF,Kormánymegbízott Tanúsítvány

Vizsga ismétléseÁBPE továbbképzés I., II. lebonyolításaNAVNEM IGEN Vizsga ismétléseNEMNE M N EMIGEN IGENIGEN
Éves képzési terv előkészítése Belső Ellenőrzési Osztály



1.5.4. A belső ellenőrzési feladatok (bizonyosságot adó tevékenység) végrehajtásaBizonyosságot adó tevékenység megkezdéseMegbízólevél, ellenőrzési program, értesítő levél elkészítése, megküldése az ellenőrzésben érintett szervezeti egység vezetőjénekBelső Ellenőrzési Osztály (BEO) Kapcsolódó iratanyag bekérése, elemzése, értékelése, az ellenőrzés lefolytatásaBEOBelső ellenőrzési jelentéstervezet elkészítéseBEOJelentéstervezet megküldése az érintett szervezeti egység(ek) vezetője részére előzetes egyeztetés céljábólBEO Módosítási javaslat megalapozottsága függvényében jelentéstervezet módosításaBEOJelentéstervezet megküldése egyeztetésre és záradékolásraBEOBelső ellenőrzési jelentés jóváhagyásaBEO Észrevétel megtételeÉrintett szervezeti egységJelentéstervezet módosítása, erről az érintettek tájékoztatásaBEO Egyeztető tárgyalás, szükség esetén jelentéstervezet módosítása, erről az érintettek tájékoztatásaBEOAz elfogadott belső ellenőrzési jelentés megküldése az érintett szervezeti egység vezetőjénekBEOIntézkedést nem igénylő jelentés esetén további intézkedés nem szükséges Intézkedési terv készítéseÉrintett szervezeti egységIntézkedési terv véleményezéseBEOIntézkedési terv jóváhagyása,végrehajtásának elrendeléseKormánymegbízott Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról írásbeli tájékoztatás (beszámoló)Érintett szervezeti egység Belső ellenőrzés lezárása

Értesítő levélBelső ellenőrzésben érintett szervezeti egységBelső ellenőrzési jelentéstervezetBelső ellenőrzésben érintett szervezeti egységBelső ellenőrzésben érintett szervezeti egységBelső ellenőrzésben érintett szervezeti egységIntézkedési terv Beszámoló
Módosítási javaslat eseténEgyetértés eseténEgyetértés és záradékolás esetén Egyetértés hiányábanÉszrevétel elfogadásaesetén Észrevétel elutasítása eseténBelső ellenőrzési jelentés

Beszámoló jóváhagyása Kormánymegbízott

MegbízólevélEllenőrzési program



1.5.5. Tanácsadó tevékenység ellátása
Tanácsadó tevékenység végrehajtásaBEOTanácsadó tevékenység eredményeiről szóló jelentés elkészítéseBEOTanácsadó tevékenységre vonatkozó éves beszámolóBEO

Kormányhivatal vezetéseTanácsadó tevékenység iránti igény felmerülése Tanácsadó tevékenységre fordítandó kapacitás tervezése Belső Ellenőrzési Osztály (BEO)Felkérés, illetve megállapodás tanácsadó tevékenység végzéséreKormányhivatal vezetéseBEO Éves belső ellenőrzési terv
JelentésKormányhivatal vezetéseÉves ellenőrzési jelentés Tanácsadó tevékenység végrehajtása

Tanácsadó tevékenység tárgyában érintett szervezeti egységKormányhivatal vezetése



1.5.6. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, beszámoló készítése
Elvégzett  belső ellenőrzések nyilvántartásának vezetéseBelső Ellenőrzési Osztály (BEO)Éves ellenőrzési jelentés összeállításaBEOÉves ellenőrzési jelentés megküldése a felügyeleti szerv részéreBEO

Belső ellenőrzések nyilvántartása vezetésének és éves ellenőrzési jelentés készítésének jogszabályi kötelezettségeIntézkedési terv készítését nem igénylő belső ellenőrzési jelentés Intézkedési terv(ek)
Kormányhivatal vezetéseNyilvántartási és beszámolási kötelezettség teljesítése 

Intézkedési terv készítését  igénylő belső ellenőrzési jelentés Belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtására vonatkozó nyilvántartás vezetéseBEOÉves ellenőrzési jelentésBelső ellenőrzések nyilvántartása Intézkedések nyilvántartása



1.5.7. A külső ellenőrzések javaslatai alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának nyilvántartása, beszámoló készítése Külső ellenőrzések iratanyagának bekéréseBelső Ellenőrzési Osztály (BEO)Külső ellenőrzésekkel kapcsolatos havonkénti adatszolgáltatásÉrintett szervezeti egységekKülső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtására vonatkozó éves nyilvántartás vezetéseBEO Külső ellenőrzésekre vonatkozó jelentés készítéseBEOÉves beszámoló tervezetének összeállításaBEOÉves beszámoló jóváhagyása KormánymegbízottBeszámoló megküldése a fejezetet irányító költségvetési szerv részéreBEO
Nyilvántartás vezetésének és beszámoló készítésének jogszabályi kötelezettsége Külső ellenőrzéssel érintett szervezeti egység(ek)Nyilvántartás Jelentés

Nyilvántartási és beszámolási kötelezettség teljesítéseÉves beszámoló Kormányhivatal vezetése



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.1.1. Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.1.2. Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.1.3. A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.1.4. A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.1.5. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.1.6. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.1.7. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.1.8. Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.1.9. Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.1.10. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.1.11. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.1.12. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.1.13. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásiKérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.1.14. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.1.15. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásiKérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.1.16. A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.1.17. A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése_Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás  Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGEN

IGENIGENNEM
FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.1.18. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 2015. és 2016. év-Támogatási kérelem
NEM



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? NEM KérelemelutasításaIGEN ElutasítódöntésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszíniellenőrzésIGEN

Elutasítás KifizetésikérelemelutasításaKifizetésikérelemjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
 1.6.1.19. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 2015. és 2016. év-Kifizetési kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGEN

IGENIGENNEM
FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.1.20. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 2015. és 2016. év-Támogatási kérelem
NEM



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? NEM KérelemelutasításaIGEN ElutasítódöntésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszíniellenőrzésIGEN

Elutasítás KifizetésikérelemelutasításaKifizetésikérelemjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
1.6.1.21. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 2015. és 2016. év-Kifizetési kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről

AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaHiánypótlásszükséges? Érdemi vizsgálat nélküli elutasításHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésikérelemhiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Hiánypótlásután megfelelő?ÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveAdminisztratív ellenőrzés felülvizsgálataNEM Helyszínivizsgálat
Kifizetésikérelemnekrészben helyt adóhatározatKifizetésikérelemnekhelyt adóhatározatAdminisztratívellenőrzés megfelelő? Jóváhagyás

1.6.1.22. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtandó támogatás-Kifizetési kérelem
IGEN NEM Kérelemelutasítása Elutasító határozatIGEN Helyszíniellenőrzés alapjánelfogadható?IGEN Kérelemelutasítása Elutasító határozatNEMIGEN Központi ellenőrzésrekijelölt?

IGENNEM
Részben jóváhagyóNEMKözponti ellenőrzésalapján megfelelt? IGENIGENNEM



Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv átvétele a helyszíni ellenőrzési osztálytól
Döntés a kifizetésikérelemről

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv teljes?Van-e az ügyfélnek ügyintézés alatti 10%-os kifizetési kérelme?NEMA helyszíni ell. jegyzőkönyv EUME (Európai mértékegység az üzemméret Meghatározásához)  adatainak kiértékelése IIER-es (Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer)  ügyintézői felületenAz ügyfél által a támogatási kérelemben vállaltkötelezettségek teljesítésének vizsgálata a helyszíni ellenőrzési kiértékelési lista segítségévelKiértékelés lezárása
Támogatási jogosultságot megszüntető, jogosulatlanul igénybe vett támogatásvisszakövetelő határozatJogosulatlanuligénybe vetttámogatástvisszakövetelőhatározat

1.6.1.23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtandó támogatás-Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kiértékeléseIGEN
 Intézkedésben való jogosulatlan részvétel, valamint támogatási jogosultság megszűnésénekmegállapítása

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv javításának, kiegészítésének megkérése Jegyzőkönyv javítása,kiegészítéseJegyzőkönyvkiegészítésIGEN NEM A helyszíni ell. jegyzőkönyv EUME adatinak kiértékelése helyszíni ellenőrzési lista segítségével
Eljárás megszüntetéseEljárást megszüntetővégzés



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? NEM KérelemelutasításaIGEN ElutasítódöntésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézés

NEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés
Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.1.24. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások

IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? NEM KérelemelutasításaIGEN ElutasítódöntésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézés

NEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés
Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.1.25. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás (zöldítés támogatás)

IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.26. A termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.27. A termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatás
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.28. A termeléshez kötött közvetlen hízottbika-tartás támogatás 
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.29. A termeléshez kötött közvetlen tejhasznú tehén támogatás 
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.30. A termeléshez kötött közvetlen zöldségnövény termesztés támogatás
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.31. A termeléshez kötött közvetlen ipari zöldségnövény termesztés támogatás
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? NEM KérelemelutasításaIGEN ElutasítódöntésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézés

NEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés
Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.1.32. A termeléshez kötött közvetlen  gyümölcstermesztés  támogatás 

IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.33. A termeléshez kötött közvetlen szemes fehérjenövény termesztés támogatás
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.34. A termeléshez kötött közvetlen szálas fehérjenövény termesztés támogatás
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.35. Tanulók tejjel és tejtermékkel történő ellátásának támogatása
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.36. Iskolagyümölcs program
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.37. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.38. Anyajuhtartás átmeneti nemzeti támogatása
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.39. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.40. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.41. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatás
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.42. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos támogatás
IGEN



Kérelem benyújtása

Döntés a kérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás Hiánypótlásra felszólítóvégzésAdminisztratívellenőrzésÜgyintézésNEM HelyszíniellenőrzésrekijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM Helyszíniellenőrzés

Elutasítás ElutasítóhatározatJóváhagyó/Részben jóváhagyóhatározatKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN
NEM

1.6.1.43. A méz termelésének és forgalmazásának támogatása
IGEN



Kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Támogatás Elutasítás

NEMIGEN NEM
IGEN IGENNEM

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés kérelemről

1.6.1.44. Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
NEM

Helyszíniellenőrzésrekijelölve HelyszíniellenőrzésIGEN IGENNEM
Kifizetési értesítés



Kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Támogatás Elutasítás

NEMIGEN NEM
IGEN IGENNEM

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés kérelemről

1.6.1.45. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
NEM

Helyszíniellenőrzésrekijelölve HelyszíniellenőrzésIGEN IGENNEM
Kifizetési értesítés



Nyilvántartásba vételi kérelem benyújtása(személyesen, postai úton)
Döntés a nyilvántartásba vételikérelemről

Benyújtott kérelem érkeztetése, iktatásaÉrvényes regisztráció adatainak módosítása, új regisztráció készítése Kérelem feldolgozása Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás 
Kérelemnek helyt adóhatározat

1.6.1.46. Ügyfél-nyilvántartási rendszerKérelem feldolgozása megfelelő?IGEN NEM Érdemi vizsgálatnélkül elutasítóvégzés Nyilvántartásba            vétel 



Vis maior kérelem benyújtásaAlapjogosultság ellenőrzés1.6.1.47. Az Egységes kérelemhez kapcsolódó - az Egységes kérelem vis maior benyújtó felületen keresztül beérkező- vis maior kérelmek kezeléseAlapjogosultság ellenőrzés Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás Vis maior kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés NEM Érdemi vizsgálat nélküli elutasításIGEN Hiánypótlásra felszólításIGEN Felszólítás vis maior kérelem hiánypótlására N EM Eljárás megszüntetése Szakhatósági állásfoglalás kérése IGENNE MNEM IGENDöntés a vis maior kérelem tárgyában
Szakhatósági állásfoglalás kérése

Vis maior kérelem elutasításaVis maior kérelem jóváhagyásaVis maior kérelem részbenjóváhagyása Vis maior kérelmet elutasító határozat Vis maior kérelmet részben jóváhagyó határozat Vis maior kérelmet jóváhagyó határozat Eljárást megszüntetővégzés



Vis maior kérelem benyújtásaAlapjogosultság ellenőrzés1.6.1.48. Az Egységes kérelemhez nem köthető egyéb intézkedésekhez kapcsolódó - az Általános  vis maior benyújtó felületen keresztül beérkező- vis maior kérelmek kezeléseAlapjogosultság ellenőrzés Magyar Államkincstár (MÁK) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás Vis maior kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés NEMIG EN Hiánypótlásra felszólításIGEN Felszólítás vis maior kérelem hiánypótlására N EM Eljárás megszüntetése Szakhatósági állásfoglalás kérése IGENNEMNEM IGENDöntés a vis maior kérelem tárgyában
Szakhatósági állásfoglalás kérése

Vis maior kérelem elutasításaVis maior kérelem jóváhagyásaVis maior kérelem részbenjóváhagyása Vis maior kérelmet elutasító határozat Vis maior kérelmet részben jóváhagyó határozat Vis maior kérelmet jóváhagyó határozat Eljárást megszüntetővégzés



Belföldi jogsegély kérelembeérkezése1.6.1.49. Belföldi jogsegélykérelmek kezelése
NEMIG E NHatáskörésilletékességvizsgálataRendelkezik a Főosztályilletékességgel éshatáskörrel? Megkeresésáttételeaz illetékességgelés hatáskörrelrendelkezőhatósághozMegkeresésérkeztetéseaz Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IIER)VálasztervezetelkészítéseA Magyar Államkincstárértesítése aválasztervezetelkészültérőlA belföldi jogsegély kérelemreelkészített válasz továbbításaa Magyar Államkincstárnakelektronikus úton A Magyar Államkincstárértesítésee- mailben aválasztervezettartalmárólA papír alapúmegkereséspostai továbbításaa Magyar Államkincstárhoz



Értesülés a jogállapot változásról

Eljárás eredményeinekfeldolgozása, jogutódokvagyon- és örökrészénekrögzítése

Közhiteles forrásbólszármazik? NEMIGENJegyző/közjegyzőmegkeresésÉrintett ügyekfeltérképezéseKözjegyzőiválaszlevélösszeállítása NEMA jogállapot változásrendszerben történőrögzítése Közhiteles adatbeszerzése
KözjegyzőiválaszlevélmegküldéseHagyatéki leltárösszeállításaJogutódlási eljáráslezárásaÉrtesülés a jogutódlásieljárás lezárásárólJogutódoktájékoztatása

Az ügyfél neveelé „néhai” szó kerül,„Elhunyt”státuszba kerül,halál időpontjánakrögzítéseMegkeresésjogutódláskapcsán ÜgyfélmegkeresésBeküldötthagyatékátadó végzés értékeléseHagyatékátadóvégzéstartalma megfelelő?IGEN
Jogerőshagyatékátadóvégzésrendelkezésre áll?IGEN Az örökösöknyilvántartásbavétele megtörtént?NEM Szerepelneka támogatásijogosultságok?Szerepelneka vagyoni értékűjogok?IGEN NEM FelszólításnyilvántartásbavételreEljárásbelijogutódlásrafelszólításNyilvántartásbavételrefelszólítóvégzésEljárásbelijogutódlásrafelszólítóvégzésIGEN NEMIGEN PóthagyatékátadóvégzésszükségesNEM Tájékoztatólevélpóthagyatékieljárásmegindításánakszükségességéről

1.6.1.50. A jogállapot változással kapcsolatos eljárás-természetes személy



Értesülés a jogállapot változásról

Eljárás eredményeinekfeldolgozása, jogutódokvagyon- és örökrészénekrögzítése
A jogállapot változásrendszerben történőrögzítéseA 2007. évi XVII. törvény45. § (5) bekezdésbenfoglalt határidőeltelt? Fennálló jog,kötelezettségelvonásra kerül.TájékoztatólevélA jogutódoknyilvántartásbavétele megtörtént? Tájékoztatás TájékoztatólevélnyilvántartásbavételkérelmezéséreIGENNEMA jogutódoktájékoztatásajogosultság,kötelezettségátírásánakfeltételeiről

Cégbíróságivégzésalapján JogutódkérelmealapjánNEMNEM Eljárásbelijogutódlásrafelszólítás FelszólításnyilvántartásbavételreA jogállapot változásrendszerben történőrögzítése NyilvántartásbavételrefelszólítóvégzésEljárásbelijogutódlásrafelszólítóvégzésA jogutódnyilatkozatainakbeérkezése
Cégbíróságivégzésfeldolgozása

Jogutódok rögzítéseaz ügyfél- nyilvántartórendszerbenJogutódokat létesítőokirat rögzítéseJogutódoknyilatkozatainakrögzítése

1.6.1.51. A jogállapot változással kapcsolatos eljárás-nem természetes személy



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.2.1 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.2. Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.2.3. A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.4. A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.2.5. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.6. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.2.7. Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.8. Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.2.9. Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.10. Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.2.11. Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.12. Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.2.13. Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.14. Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.2.15. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.16. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.2.17. Egyedi szennyvízkezelés-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.18. Egyedi szennyvízkezelés_Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.2.19. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.20. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés-Kifizetési Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.21. A Helyi Akciócsoport működési és animációs költségeinek támogatása-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGEN

NEMIGENNEM IGEN
FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okirat Döntés támogatási kérelemről
1.6.2.22. Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése-Támogatási Kérelem

NEM



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.2.23. Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése- Kifizetési Kérelem



Utóellenőrzés1.6.2.24. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott III. tengely keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehető támogatások-Utóellenőrzést követő eljárás NEMIGEN A helyszíniellenőrzésijegyzőkönyvértékeléseMegállapításra került valamilyeneltérés,Nem megfelelőség? Helyszíniellenőrzésijegyzőkönyv
Kérelemelutasítása SzankcióalkalmazásaTámogatásijogosultság megszüntetése,a jogosulatlanuligénybe vetttámogatásvisszakövetelése

IGEN Kezelési feljegyzéselkészítése
Jogosulatlanuligénybe vetttámogatásvisszakövetelése



Utóellenőrzés1.6.2.25. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott IV. tengely keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehető-Utóellenőrzést követő eljárás NEMIGEN A helyszíniellenőrzésijegyzőkönyvértékeléseMegállapításra került valamilyeneltérés,Nem megfelelőség? Helyszíniellenőrzésijegyzőkönyv
Kérelemelutasítása SzankcióalkalmazásaTámogatásijogosultság megszüntetése,a jogosulatlanuligénybe vetttámogatásvisszakövetelése

IGEN Kezelési feljegyzéselkészítése
Jogosulatlanuligénybe vetttámogatásvisszakövetelése



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.1. Állattartó telepek korszerűsítése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.2. Állattartó telepek korszerűsítése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.3. Baromfitartó telepek korszerűsítése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.4. Baromfitartó telepek korszerűsítése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.5. Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.6. Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.7. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.8. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.9. Sertéstartó telepek korszerűsítése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.10. Sertéstartó telepek korszerűsítése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.11. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.12. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.13. Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.14. Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.15. Gyógynövény termesztés-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.16. Gyógynövény termesztés-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.17. A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.18. A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.19. Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.20. Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés  (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.21. Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.22. Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.23. Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.24. Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.25. Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.26. Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.27. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.28. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése-Kifizetési Kérelem



Támogatási kérelem benyújtásaJogosultság  ellenőrzés (jog. ell.) I.(Alapjogosultság ellenőrzés) Elutasítás
Elutasítás Hiánypótló végzés Elutasítás

Támogatás Elutasítás
NEMIGEN ElutasításIGEN NEM NEM NEMNEM IGEN IGENIGEN NEMNEMNEM IGENIGEN NEMIGENNEM IGEN IGENNEM

FelszólítástámogatásikérelemhiánypótlásraIGEN Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattÉrtesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt
Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt

Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miatt Értesítéselutasításróljogosultságikritériumoknem teljesítése miattTámogatói okiratDöntés támogatási kérelemről

1.6.3.29. Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás-Támogatási Kérelem



Kifizetési kérelem benyújtása

Döntés a kifizetésikérelemről
AlapjogosultságellenőrzésAlapjogosultságifeltételeknekmegfelel? IGENNEM KérelemelutasításaIGENHiánypótlásszükséges? ElutasítódöntésHiánypótlásrafelszólítás FelszólításkifizetésiigényléshiánypótlásáraAdminisztratívellenőrzés Tisztázó kérdésHiánypótlásellentmondásttartalmaz?ÜgyintézésNEM NEM IGENHelyszínivizsgálatrakijelölveKözpontifelülvizsgálat(Magyar Államkincstárvégzi)NEM HelyszínivizsgálatIGEN Elutasítás KifizetésiigényléselutasításaKifizetésiigénylésjóváhagyásaKözpontifelülvizsgálatáltal az ügyintézésjóváhagyva(Magyar Államkincstárvégzi) JóváhagyásIGEN

NEM
1.6.3.30. Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás-Kifizetési Kérelem



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.1. Állattartó telepek korszerűsítése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.2. Baromfitartó telepek korszerűsítése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.3. Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.4. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.5. Sertéstartó telepek korszerűsítése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.6. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.7. Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.8. Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.9. Gyógynövény termesztés-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.10. A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.11. Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.12. A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.13. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatról



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.14. Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.15. Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.16. Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.17. Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.18. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások- vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.19. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások- létesítmények kialakítása, fejlesztése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.20. Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.21. Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.22. Termelői csoportok és szervezetek létrehozása-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.23. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.24. A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.25. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.26. Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.27. Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.28. Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatról



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.29. Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatról



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.30. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatról



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.31. Egyedi szennyvízkezelés-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatról



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.32. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatról



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.33. A Helyi Akciócsoport működési és animációs költségeinek támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatról



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.34. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatról



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.35. A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.36. Tájékoztatási szolgáltatás-Helyszíni Ellenőrzés
N EM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ügyfélszolgálati irodahelyszíni szemle,csoportos ésszéleskörű tájékoztatásesemény szemle)Kiértesítéshelyszíni vizsgálatról szükséges?Helyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükséges?JegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.37. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(helyszíni ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatról



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.38. Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(előzetes szemle,szemle, ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.39. Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(helyszíni ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.40. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 2015. és 2016. év-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(helyszíni ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás
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Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.41. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 2015. és 2016 év-Helyszíni Ellenőrzés
NEM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(helyszíni ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatbanIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatrólSzükség eseténNemzeti ParkIgazgatósága,Növény- és Talajvédelmi OsztálySzakértőibetétlap



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.42. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott I. tengely keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehető támogatások-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározás

Szükség eseténNemzeti ParkIgazgatóságaSzakértőibetétlap NEM



Miskolci JárásErdészeti Osztály

Feladatkészre jelentésea Miskolci JárásErdészeti Osztálya felé

Feladat befogadása,visszaigazolás(felelős helyszíniellenőr biztosítása)Helyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.43. Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések-Helyszíni Ellenőrzés
N EM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatraKiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárása
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvIntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatban

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatrólMiskolci JárásErdészeti Osztály(Egyeztetés azellenőrzésről)



Miskolci JárásErdészeti Osztály

Feladatkészre jelentésea Miskolci JárásErdészeti Osztálya felé

Feladat befogadása,visszaigazolás(felelős helyszíniellenőr biztosítása)Helyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.44. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása-Helyszíni Ellenőrzés
N EM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatraKiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIntézkedésitervszükségesJegyzőkönyvlezárása
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvIntézkedésitervkészítéseIntézkedésitervteljesítésénekelmulasztásaFelhívásintézkedésitervteljesítésére IntézkedésitervteljesítéseFigyelmeztetésintézkedési tervteljesítésérőlÉrtesítésintézkedésitervvelkapcsolatban

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatrólMiskolci JárásErdészeti Osztály(Egyeztetés azellenőrzésről)



Miskolci JárásErdészeti Osztály

Feladatkészre jelentésea Miskolci JárásErdészeti Osztálya felé

Feladat befogadása,visszaigazolás(felelős helyszíniellenőr biztosítása)Helyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.45. NVT Mezőgazdasági területek erdősítése-Helyszíni Ellenőrzés
N EM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatraKiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárása
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvIratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása Jegyzőkönyvkiegészítés

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatrólMiskolci JárásErdészeti Osztály(Egyeztetés azellenőrzésről)



Miskolci JárásErdészeti Osztály

Feladatkészre jelentésea Miskolci JárásErdészeti Osztálya felé

Feladat befogadása,visszaigazolás(felelős helyszíniellenőr biztosítása)Helyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.46. EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése-Helyszíni Ellenőrzés
N EM IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatraKiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárása
ÜgyfélkapuskiértesítésTelefonosegyeztetésHalasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvIratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása Jegyzőkönyvkiegészítés

Értesítő levélhelyszíni vizsgálatrólMiskolci JárásErdészeti Osztály(Egyeztetés azellenőrzésről)



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.47. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott II. tengely keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehető támogatások-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.48. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott III. tengely keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehető támogatások-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.49. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben meghatározott IV. tengely keretében meghatározott célok megvalósítására igénybe vehető támogatások-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.50. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.51. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás (zöldítés támogatás)-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.52. A termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.53. A termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.54. A termeléshez kötött közvetlen hízottbika-tartás támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.55. A termeléshez kötött közvetlen tejhasznú tehén támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.56. A termeléshez kötött közvetlen zöldségnövény termesztés támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.57. A termeléshez kötött közvetlen ipari zöldségnövény termesztés támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.58. A termeléshez kötött közvetlen  gyümölcstermesztés  támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.59. A termeléshez kötött közvetlen szemes fehérjenövény termesztés támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.60. A termeléshez kötött közvetlen szálas fehérjenövény termesztés támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.61. Tanulók tejjel és tejtermékkel történő ellátásának támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.62. Iskolagyümölcs program-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.63. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.64. Anyajuhtartás átmeneti nemzeti támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.65. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.66. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.67. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.68. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.69. Anyakecsketartás támogatás-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.70. Zöldség- gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.71. Zöldség- gyümölcs működési alapok támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.72. Méz termelésének és forgalmazásának támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.73. Szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállási támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.74. Bor melléktermék lepárlás támogatása-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



Magyar Államkincstárfeladatkiadása

Feladatkészre jelentésea Magyar Államkincstár felé

Feladat befogadása,visszaigazolásHelyszínivizsgálatifeladatütemezése1.6.4.75. Borok promóciója harmadik országokban-Helyszíni Ellenőrzés
NE M IGEN

MegbízólevélkiállításaHelyszíni ellenőrifelkészülés avizsgálatra(ellenőrzés)KiértesítéshelyszínivizsgálatrólHelyszínivizsgálatvégrehajtása,jegyzőkönyvkészítéseIratpótlásszükségesJegyzőkönyvlezárásaJegyzőkönyvjóváhagyásaJegyzőkönyvadatainakrögzítéseJegyzőkönyvátadásakérelemkezelésrészére
Halasztáskérése HalasztáselutasításaHalasztásengedélyezéseMagyarÁllamkincstárfelügyeletiellenőrzése JegyzőkönyvTovábbi/ismételthelyszínivizsgálatszükséges IratpótlásteljesítéseIratpótlásteljesítésénekelmulasztása JegyzőkönyvkiegészítésIktatás, szkennelésIIER-benRögzítés a KincstárnyilvántartórendszerébenIrattározásNEM



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelő

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Megfelelő

IGENNEM
1.7.1.1. Engedély kiadása takarmány létesítmény működéséhez

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO VégzésIGENVégzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOJegyzőkönyv



Engedély megadásÉLBFF-ÉÁO
Tájékoztatási kötelezettség teljesítése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁOTakarmány létesítményműködési engedélykiadásaÉLBFF-ÉÁO Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzésHatározat Tájékoztatás



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelő

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Megfelelő

IGENNEM
1.7.1.2. Engedély kiadása takarmány  vállalkozási tevékenység folytatásához

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁON EMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO VégzésIGEN
Végzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOJegyzőkönyv





B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelő

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Megfelelő

IGENN EM
1.7.1.3. Engedély köteles állati eredetű élelmiszer előállító létesítmények működésének engedélyezése

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁOÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO VégzésVégzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOJegyzőkönyv
NEMIGEN



Engedély megadásÉLBFF-ÉÁO
Tájékoztatási kötelezettség teljesítése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁOEngedély köteles állati eredetű élelmiszer előállítóműködési engedélykiadásaÉLBFF-ÉÁO Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzésHatározat Tájékoztatás



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése az illetékes Járási HivataltólIktatás Főosztályon Adatok egyeztetése a Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályávalÉLBFF-ÉÁOFőosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOÜzem adatainak nyilvántartásba rögzítéseÉLBFF-ÉÁO Nyilvántartási szám kiadása a kérelmet benyújtó Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályánakÉLBFF-ÉÁOA Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya igazolást ad ki a nyilvántartásba vett üzemről
1.7.1.4. Bejelentés köteles növényi terméket előállító létesítmények nyilvántartásba vétele 

Igazolás beérkezése az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályraÉLBFF-ÉÁOVégső rögzítés a nyilvántartásbanÉLBFF-ÉÁOTájékoztatási kötelezettség teljesítése a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO TájékoztatásIgazolás



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.5. Havi jelentés élelmiszerek ellenőrzéséről és a bírságokról

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésHavi jelentés élelmiszerek ellenőrzésérőlés a bírságokról szóló jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(Továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.6. Havi jelentés kistermelők és helyi termelői piacok adatváltozásáról

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésHavi jelentés kistermelők és helyi termelői piacok adatváltozásáról szóló jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.7. Negyedéves jelentés élelmiszerek ellenőrzéséről

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésNegyedéves jelentés élelmiszerek ellenőrzéséről szóló jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO
Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO

1.7.1. 8. Saját kutas élelmiszer vállalkozások ivóvíz önellenőrzésének negyedéves jelentése
Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésNegyedéves saját kutas élelmiszer vállalkozások ivóvíz önellenőrzés jelentés megküldése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.9. Bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegségek havi jelentése

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésBejelentési kötelezettség alá tartozó Fertőző betegségek jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.10. TSE/BSE monitoring havi jelentés

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésTSE/BSE monitoring havi jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁOTSE: Transmissible Spongiform Encephalopathies (fertőző szivacsos agyvelőbántalmak). BSE: Bovine Spongiform Encephalopathy (szarvasmarhák fertőző szivacsos agyvelőbántalma) 



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.11. Aujeszky betegség és PRRS monitoring éves jelentés

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésAujeszky betegség és PRRS monitoring éves jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁOPRRS: Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome: sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.12. Brucella melitensis monitoring havi jelentés

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésBrucella melitensis monitoring havi jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.13. Kéknyelv betegség monitoring éves jelentés

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésKék nyelv betegség monitoring éves jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.14. 64/432/EGK irányelv szerinti éves jelentés

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO Jelentés64/432/EGK irányelv szerinti éves jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.15. Féléves szalmonella jelentés

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésFéléves szalmonella jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.16. Éves szalmonella jelentés

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésÉves szalmonella jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.17. Éves madárinfluenza monitoring jelentés

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésÉves madárinfluenza monitoring jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.18. Éves méhegészségügyi  jelentés

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésÉves méhegészségügyi jelentés megküldéseNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO
Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO

1.7.1.19. Féléves jelentés hatósági mintavételekről
Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésFéléves jelentés hatósági mintavételekről szóló  jelentés megküldése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.20. Éves szöveges állatvédelmi jelentés

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésÉves szöveges állatvédelmi jelentés megküldése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás a Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.21. Éves jelentés állatleölésekről

Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésÉves jelentés állatleölésekről szóló jelentés megküldése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonságért felelős Államtitkár valamint, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataljelentés kéréseKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás Főosztályon
Járások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai összegyűjtik a kért adatokatÉLBFF-ÉÁOFőosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatkérés az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályátólÉLBFF-ÉÁO

1.7.1. 22. 8 órán túli élő állat szállítások jelentése
Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai megküldik a Főosztálynak a kért, járási szinten összesített adatokatA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁOAdatok felülvizsgálata, ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának visszaküldés javításra  Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO Jelentés8 órán túli élő állat szállítások  jelentés megküldése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO



Állattartó bejelenti az Illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához a kutyaszállítás idejét, kutyák számát, célállomásátKérelem beérkezése az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra A Járási főállatorvos egyezteti az adatokatIktatás Főosztályon
Ebek életkorának vizsgálata, 6 hónaposnál idősebbek-eÉLBFF-ÉÁOFőosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOAdatok egyeztetése az illetékesJárási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályávalÉLBFF-ÉÁO

1.7.1.23. Kereskedelmi célú kutyaszállítmányok jelentése
Ebek oltottságának vizsgálata, veszettség elleni oltással rendelkeznek-eÉLBFF-ÉÁOA főosztály kijelölt ügyintézője összesíti az adatokatÉLBFF-ÉÁO Összesített adatokbólmegyei jelentéselkészítéseÉLBFF-ÉÁO JelentésKereskedelmi célú kutyaszállítmányok  jelentés megküldése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO

A járási főállatorvos rögzíti az ebek adatait az állami eb adatbázisban



Papír alapú elszámolás és mellékletei benyújtása az illetékes járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályára az elvégzett feladatok leigazolása céljábólA járási főállatorvos a leigazolást követően továbbítja az elszámolást az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra Hiánypótlásra felhívás, adategyeztetésÉLBFF-ÉÁONÉBIH elektronikus felületén a jogosult állatorvos által rögzített elszámolás és a papír alapú összesített elszámolás egyeztetéseÉLBFF-ÉÁOA papír alapú elszámolás mellékletét képező dokumentumok vizsgálata alapján a tevékenység és a gépjárműhasználat tételes ellenőrzése, a számla kitöltésének felülvizsgálata az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályon(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO)Összesített elszámolás elbírálásaÉLBFF-ÉÁO Nem megfelelőség esetén megyei szintű elutasítás elektronikusanÉLBFF-ÉÁOMegyei szintű jóváhagyás elektronikusan és megerősítése papír alapon ÉLBFF-ÉÁO  Papír alapú összesítés és számla visszaküldése korrekcióra a jogosult állatorvosnakÉLBFF-ÉÁO Összesítő táblázat készítéseÉLBFF-ÉÁO

1.7.1.24. Szolgáltató állatorvosok pénzügyi elszámolásának ellenőrzése

Jóváhagyott számla és összesítő felterjesztése a NÉBIH Költségvetési IgazgatóságáraÉLBFF-ÉÁO  Számla elkészítése ÉLBFF-ÉÁO



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelőÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel az illetékességgelrendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁOMegfelelőÉLBFF-ÉÁO

IGENNEM
1.7.1.25. Állategészségügyi szolgáltató létesítmények engedélyezése és nyilvántartásba vétele

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO  Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO HiánypótlásIGEN
Végzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOHelyszíni szemleÉLBFF-ÉÁO Végzés



Engedély megadásÉLBFF-ÉÁOTájékoztatási kötelezettség teljesítésea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO
HatározatÁllategészségügyi szolgáltató létesítmény engedélyezéseÉLBFF-ÉÁO TájékoztatásÁllategészségügyi szolgáltató létesítmény nyilvántartásban rögzítéseÉLBFF-ÉÁO



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelőÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel az illetékességgelrendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁOMegfelelőÉLBFF-ÉÁO

IGENNEM
1.7.1.26. Gyepmesteri telep engedélyezése

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO  Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO HiánypótlásIGEN
Végzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOHelyszíni szemleÉLBFF-ÉÁO Végzés



Engedély megadásÉLBFF-ÉÁOTájékoztatási kötelezettség teljesítésea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO
HatározatGyepmesteri telepengedélyezése ÉLBFF-ÉÁO Tájékoztatás



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelőÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel az illetékességgelrendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁOMegfelelőÉLBFF-ÉÁO

IGENNEM
1.7.1.27. Ebrendészeti telep engedélyezése

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO  Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO HiánypótlásIGEN
Végzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOHelyszíni szemleÉLBFF-ÉÁO Végzés



Engedély megadásÉLBFF-ÉÁOTájékoztatási kötelezettség teljesítésea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO
HatározatEbrendészeti telepengedélyezése ÉLBFF-ÉÁO Tájékoztatás



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelőÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel az illetékességgelrendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁOMegfelelőÉLBFF-ÉÁO

IGENNEM
1.7.1.28. Állatrakodó engedélyezése

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁO NEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO  Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO HiánypótlásIGEN
Végzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOHelyszíni szemleÉLBFF-ÉÁO Végzés



Engedély megadásaÉLBFF-ÉÁOTájékoztatási kötelezettség teljesítésea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO
HatározatÁllatrakodóengedélyezése ÉLBFF-ÉÁO Tájékoztatás



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelőÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOÁttétel az illetékességgelrendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁOMegfelelőÉLBFF-ÉÁO

IGENNEM
1.7.1.29. Gyűjtőállomás  engedélyezése

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO  Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO HiánypótlásIGEN
Végzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOHelyszíni szemleÉLBFF-ÉÁO Végzés



Engedély megadásaÉLBFF-ÉÁOTájékoztatási kötelezettség teljesítésea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO
HatározatGyűjtőállomásengedélyezése ÉLBFF-ÉÁO Tájékoztatás



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelőÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel az illetékességgelrendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁOMegfelelőÉLBFF-ÉÁO

IGENNEM
1.7.1.30. Kereskedői telep engedélyezése

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO  Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO HiánypótlásIGEN
Végzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOHelyszíni szemleÉLBFF-ÉÁO Végzés



Engedély megadásÉLBFF-ÉÁOTájékoztatási kötelezettség teljesítésea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO
HatározatKereskedői telepengedélyezése ÉLBFF-ÉÁO Tájékoztatás



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelőÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel az illetékességgelrendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁOMegfelelőÉLBFF-ÉÁO

IGENNEM
1.7.1.31. Etető-itató állomás, pihentetőállomás engedélyezése

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO  Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO HiánypótlásIGEN
Végzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOHelyszíni szemleÉLBFF-ÉÁO Végzés



Engedély megadásaÉLBFF-ÉÁOTájékoztatási kötelezettség teljesítésea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO
HatározatEtető-itató állomás pihentetőállomásengedélyezése ÉLBFF-ÉÁO Tájékoztatás



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelő

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Megfelelő

IGENNEM
1.7.1.32. Engedéllyel rendelkező, illetve engedélyezett élelmiszer vállalkozási létesítmények nyilvántartásba vétele

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO VégzésIGENVégzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOJegyzőkönyv



Engedély megadásÉLBFF-ÉÁO
Tájékoztatási kötelezettség teljesítése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO

Engedély köteles állati eredetű élelmiszer előállítóműködési engedélykiadásaÉLBFF-ÉÁO Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzésHatározat
TájékoztatásEngedély köteles állati eredetű élelmiszer előállítónyilvántartásba vételeÉLBFF-ÉÁO Nyilvántartás folyamatosfrissítése, aktualizálásaÉLBFF-ÉÁO



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelő

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Megfelelő

IGENNEM
1.7.1.33. Engedéllyel rendelkező, illetve engedélyezett takarmány vállalkozási létesítmények nyilvántartásba vétele

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO VégzésIGENVégzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOJegyzőkönyv



Engedély megadásaÉLBFF-ÉÁO
Tájékoztatási kötelezettség teljesítése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO

Takarmány vállalkozói tevékenységhezműködési engedélykiadásaÉLBFF-ÉÁO Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzésHatározat
TájékoztatásTakarmány vállalkozói tevékenységet végző létesítménynyilvántartásba vételeÉLBFF-ÉÁO Nyilvántartás folyamatos frissítéseÉLBFF-ÉÁO



Az élelmiszerlánc-biztonsági vagy állategészségügyi bírság összegének megállapítása a jogsértés mértékétől függőenaz Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Áategészségügyi Osztályán(továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO) Igazgatási szolgáltatási díjak nyomon követéseÉLBFF-ÉÁO
A vállalkozáshoz tartozó végrehajtási cselekmények megtekintéseÉLBFF-ÉÁO

A befizetések időpontjának, a jogerősség és esedékesség rögzítéseÉLBFF-ÉÁO
ÁNYK nyomtatványkitöltő programban az EMEGKER nyomtatvány kitöltése a követelést nem teljesítő személy, vagy vállalkozás adataival, határozat csatolásaÉLBFF-ÉÁO

1.7.1.34. Kintlévőségek végrehajtásra adása a NAV felé
A végrehajtásra kijelölt, ügyfélkapuval rendelkező, NAV regisztrációs kóddal rendelkező ügyintézőnek ügyiratok átadásaÉLBFF-ÉÁOAz ingyenes cégjegyzékben a vállalkozás adószámának, székhelyének, telephelyének lekérdezéseÉLBFF-ÉÁOA jogerőssé vált bírságok listájának táblázatos megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály feléÉLBFF-ÉÁO Adategyeztetés után a jogerőssé vált de be nem fizetett követelések végrehajtásra adásaÉLBFF-ÉÁOA vállalkozás esetleges felszámolási eljárási időpontjának lekérdezése, élő vállalkozás adatainak egyeztetéseÉLBFF-ÉÁO Hivatali kapun keresztül a nyomtatvány benyújtása a NAV-hoz. NAV-tól visszajelzés várása a megkeresés befogadásárólÉLBFF-ÉÁOHa sikeres behajtás eredményéről tájékoztat az adóhatóság, ez esetben behajtás időpontjának rögzítése a követelés nyilvántartásban ÉLBFF-ÉÁO Ha az adóhatóság a behajthatatlanságról tájékoztat, felszámoló cég megkeresése levélbenÉLBFF-ÉÁOPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tájékoztatása a behajtás eredményességéről, hogy a kintlévőség kivezethető legyenÉLBFF-ÉÁO Hitelezői igény 40 napon belüli benyújtása, a regisztrációs díjtétel megfizetéseÉLBFF-ÉÁO Hitelezői igényHa a felszámoló lát esélyt a behajtásra, bejegyzik a kérelmet. Ellenkező esetben behajthatatlansági nyilatkozatot ad ki



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelő

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Megfelelő

IGENNEM
1.7.1.35. Takarmányt forgalomba hozó létesítmények engedélyezése

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO VégzésIGENVégzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOJegyzőkönyv



Engedély megadásaÉLBFF-ÉÁO
Tájékoztatási kötelezettség teljesítése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé ÉLBFF-ÉÁOTakarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezéseÉLBFF-ÉÁO Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzésHatározat

TájékoztatásÚj takarmány előállításának, behozatalának, felhasználásának engedélyezéseÉLBFF-ÉÁO



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelő

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Megfelelő

IGENNEM
1.7.1.36. Élőállat szállítói tevékenység engedélyezése és gépjárművezetők nyilvántartásba vétele

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO VégzésIGENVégzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOJegyzőkönyv



Engedély megadásaÉLBFF-ÉÁO
Tájékoztatási kötelezettség teljesítése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁOSzállítói tevékenységengedélyezéseÉLBFF-ÉÁO Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzésHatározat

TájékoztatásGépjárművezető nyilvántartásba vételeÉLBFF-ÉÁO Ha van rá mód gépjárművezetőknek oktatás szervezéseÉLBFF-ÉÁOJárási hivataltól az állatszállító jármű engedélyeztetésének kérése



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelő

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsnak megküldés véleményezésre

Áttétel a illetékesség rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Megfelelő

IGENNEM
1.7.1.37. Állatkísérlet engedélyezése és nyilvántartásba vétele

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO VégzésIGENVégzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOVélemény



Engedély megadásaÉLBFF-ÉÁO
Tájékoztatási kötelezettség teljesítése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁOÁllatkísérlet engedélyezéseÉLBFF-ÉÁO Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzésHatározat Tájékoztatás Állatkísérleti tevékenység nyilvántartásba vételeÉLBFF-ÉÁO



Járási hivatal hatósági állatorvosa járványügyi intézkedések elrendeléséről dönt
Ha ötmillió forint alatti az összeg

1.7.1.38. Ötmillió forintot meghaladóan döntés a kártalanításról.Kártalanítási eljárásHatározatJárási hivatal elkészíti a becslési jegyzőkönyvet Ha ötmillió forint feletti az összegKártalanítási határozatot a járási hivatal készíti Átteszi az ügyet a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz(Továbbiakban ÉLBFF-ÉÁO)- Eljárási jelentés- leölési határozat- becslési jegyzőkönyvbeérkezése a Főosztályhoz
Járási Hivatal elkészíti a leölési határozatot Járási Hivatal elkészíti az eljárási jelentést JegyzőkönyvFelterjesztésSzignálás osztályra, ügyintézőre(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Kártalanítási eljárással kapcsolatos iratok felülvizsgálataÉLBFF-ÉÁOKártalanítási határozatÉLBFF-ÉÁO HatározatKártalanítási határozat jogerőre emelkedéseÉLBFF-ÉÁO Kártalanítási határozat és mellékleteinek megküldése a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Költségvetési IgazgatóságánakÉLBFF-ÉÁO

Határozat



1.7.1.39. Nyilvántartás vezetése az állatszállítmányozókról B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra élelmiszer vállalkozó nyilvántartásba vételének beérkezése az illetékes Járási HivataltólIktatás a Főosztályon Főosztályvezetői szignálás ügyintézőre, osztályra (továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO)Az ügyintéző az ügyfél adatait rögzíti a megyei nyilvántartásbaÉLBFF-ÉÁO Ellenőrzi, azonosítja az adatokat az Országos ÁllategészségügyiRendszerrel (OAIR) A megyei nyilvántartási adatok karbantartása az illetékes járás értesítése az OÁIR rendszer alapján



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra bejelentés beérkezéseIktatás Főosztályon
Kivizsgálás eredményéről jelentés kérése (zöld szám esetén 48 órán belül)

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOIlletékes járási hivatal megállapításaÉLBFF-ÉÁOÁttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO IGENNEM
1.7.1.40. Közérdekű bejelentés, zöld szám bejelentés kivizsgálása

   Jelentés elkészítése a járási főállatorvos jelentése alapjánÉLBFF-ÉÁOJelentési kötelezettség teljesítése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO
Áttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Végzés VégzésÁttétel illetékes járási hivatalhozÉLBFF-ÉÁOKivizsgálás eredményéről jelentés kérése (zöld szám esetén 48 órán belül)Kivizsgálás eredményéről jelentés kérése (zöld szám esetén 48 órán belül)Kivizsgálás eredményéről jelentés kérése (zöld szám esetén 48 órán belül)Kivizsgálás eredményéről jelentés kérése (zöld szám esetén 48 órán belül)



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályára kérelem beérkezése Főosztályon iktatás
Jogosult állatorvosi bélyegző megrendeléseÉLBFF-ÉÁOÁttétel illetékességgel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO

1.7.1.41. Nyilvántartás vezetése az állatorvosokrólSzemélyi adatok egyeztetéseÉLBFF-ÉÁO Jogosult állatorvosi kérelem elbírálásaÉLBFF-ÉÁOSzignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO Szolgáltató állatorvos adatainak nyilvántartásba való rögzítéseÉLBFF-ÉÁOMegbízási szerződésKormányhivatal által aláírt példányok visszaérkezéseÉLBFF-ÉÁO Adatlap, alapvizsga bizonyítvány másolata és a szerződés átküldése aláírásra a KormányhivatalnakÉLBFF-ÉÁOJogosulti szerződés megküldése a NÉBIH-nek további aláírásraÉLBFF-ÉÁOJogosult állatorvosi szerződésÉLBFF-ÉÁO Jogosulti szerződés visszaérkezik a NÉBIH-tőlÉLBFF-ÉÁOJogosulti szerződés Kormányhivatalt illető példányok elküldéseÉLBFF-ÉÁO Jogosulti szerződés kipostázása az állatorvos részéreÉLBFF-ÉÁOJogosult állatorvos rögzítése a nyilvántartásbanÉLBFF-ÉÁO



1.7.1.42. Nyilvántartás vezetése az élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekről  B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra élelmiszer vállalkozó nyilvántartásba vételének beérkezése az illetékes Járási HivataltólIktatás a Főosztályon Főosztályvezetői szignálás ügyintézőre, osztályra (továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO)Az ügyintéző az ügyfél adatait rögzíti a megyei nyilvántartásbaÉLBFF-ÉÁO Ellenőrzi, azonosítja az adatokat az Országos ÁllategészségügyiRendszerrel (OAIR) A megyei nyilvántartási adatok karbantartása az illetékes járás értesítése az OÁIR rendszer alapján



Illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályára kistermelő kérelmének beérkezéseIlletékes Járási Hivatal hatósági állatorvosa helyszíni ellenőrzést tart a kistermelőnél
Kistermelő adatainak egyeztetéseÉLBFF-ÉÁO Iktatás a FőosztályonKistermelői szám kérés beérkezése a járási hivataltól az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra

1.7.1.43. Nyilvántartás vezetése a kistermelőkről

Végleges rögzítés a kistermelői nyilvántartásban, havonta jelentés a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé
   Szignálás osztályra, ügyintézőre(továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO)Határozat megküldése a Főosztály részére Kistermelő adatainak nyilvántartásba vételeÉLBFF-ÉÁOKistermelői szám kiadásaÉLBFF-ÉÁO Járási hivatal nyilvántartásba veszi a kistermelőt határozatban Határozat





1.7.1.44. Nyilvántartás vezetése az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekről  B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra  élelmiszer vállalkozó nyilvántartásba vételének beérkezése az illetékes Járási HivataltólIktatás a Főosztályon Főosztályvezetői szignálás osztályra,  ügyintézőre(továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO)Az ügyintéző az ügyfél adatait rögzíti a megyei nyilvántartásbaÉLBFF-ÉÁO Ellenőrzi, azonosítja az adatokat az Országos ÁllategészségügyiRendszerrel (OAIR)ÉLBFF-ÉÁO A megyei nyilvántartási adatok karbantartása az illetékes járás értesítése és  az OÁIR rendszer alapján



1.7.1.45. Nyilvántartás vezetése takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről  B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra  élelmiszer vállalkozó nyilvántartásba vételi/engedélyezési kérelmének beérkezéseIktatás a Főosztályon Főosztályvezetői szignálás osztályra, ügyintézőre(továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO)Az ügyintéző lefolytatja a nyilvántartásba vételi / engedélyezési eljárástÉLBFF-ÉÁO 
A nyilvántartásba vétel rögzítése az Országos Állategészségügyi Rendszerben

HatározatAz illetékes szakigazgatási szervek tájékoztatása



1.7.1.46. Nyilvántartás vezetése a nem állami laboratóriumokrólB-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályrakérelem megküldéseIktatás a Főosztályon (ÉLBFF-ÁO)Iktatás a Főosztályon Főosztályvezetői szignálás osztályra, ügyintézőre(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO)Ügyintéző nyilvántartásban rögzíti a nem állami laboratóriumotÉLBFF-ÉÁO Tájékoztatás küldése az érintettnek



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelő

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
Helyszíni szemle

Áttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzésIGENNEM
1.7.1.47. Kísérleti célú állat tenyésztésének, szállításának engedélyezése

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO VégzésIGENVégzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOJegyzőkönyv



Engedély megadásaÉLBFF-ÉÁO
Tájékoztatási kötelezettség teljesítése aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁOKísérleti célú állat tenyésztésének, szállításának engedélyezéseÉLBFF-ÉÁO Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzésHatározat TájékoztatásKísérleti célú állat tenyésztésének, szállításának engedélyezése,  nyilvántartásba rögzítéseÉLBFF-ÉÁO



1.7.1.48. Készenléti terv készítése a járványos állatbetegségek elleni védekezéshezAdatkérés a Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályától a fogékony állatfajok nyilvántartott nagylétszámú állatállományainak jegyzékérőlÉLBFF-ÉÁOAdatkérés a Miskolci Járási Hivatal Agárügyi Főosztályának Földművelésügyi Osztályától (megyei vadászati hatóság), a nyilvántartásba vett vadászterületek és vadászatra jogosult társaságok jegyzékérőlÉLBFF-ÉÁOMegyei készenléti terv végleges változat jóváhagyása (főosztályvezető megyei főállatorvos)ÉLBFF-ÉÁOA jóváhagyott megyei készenléti terv megküldése a Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya részéreÉLBFF-ÉÁO

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának ügyintézőjének kijelölése(továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO)



1.7.1.49. Járványos állatbetegség megelőzéséhez, felszámolásához szükséges ingyenes oltó anyagok biztosításaB-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjének/ügyintézőinek kijelölése(továbbiakban: ÉLBFF-ÁO)A Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályától információ beszerzése a szükséges oltó- és kórjelző anyagok mennyiségről ÉLBFF-ÉÁO összesíti a járási igényeketÉLBFF-ÉÁOB-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály a ingyenes oltó- és kórjelző anyagokat igényel a jogszabályban előírt nyomtatványon a NÉBIH ÁTI (Budapest) a Nemzeti  Állatjárványügyi KészletébőlA Főosztály Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  részére az igényelt oltó- és kórjelző anyagok kiosztja átadás/átvételi dokumentum mellett ÉLBFF- ÉÁOA Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályoktól jelentés bekérése az ÉLBFF-ÉÁO részére a felhasznált oltó- és kórjelző anyagokról valamint az immunizált /kezelt állatokról és állományokról Az FM/NÉBIH utasítása alapján megyei összesítő jelentés felterjesztése a felhasznált oltó- és kórjelző állományokról, valamint az immunizált állományokról



1.7.1.50. A járványok megelőzéséhez és elfojtásához szükséges feltételek, védőfelszerelések biztosítása
Iktatás a Főosztályon (ÉLBFF-ÁO)A Főosztály részéről termék és gyártói árajánlatok beszerzése,a beszerzendő eszközökről készítményekről megrendelés összeállítása A BAZMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellenjegyzése a megrendelésekre és jóváhagyás céljából felterjesztése a BAZMKH FőigazgatójánakA megrendelések változatlan formában  vagy módosítássokkal való engedélyezése a BAZMKH Főigazgatója részéről

FM / NÉBIH utasítás a megyék részére szükséges felszerelések beszerzésére
A Főosztály a beszerzett eszközöket és készítményeket nyilvántartásba veszi, majdaz átadás/átvétel dokumentálása mellett kiosztja a Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya részére A Főosztály által tárolt  eszközök és készítmények időszakos (legalább évente egyszeri)  felülvizsgálata, pótlása cseréje, indokolt műszaki vizsgák elvégeztetése, pénzügy főosztályi ellenjegyzés és főigazgatói engedély esetében



1.7.1.51. Az állatbetegségek megelőzésének, felderítésének és felszámolásának szervezése, felügyelete.Szolgáltató/ jogosult állatorvosok mintavételi és  in vivo diagnosztikai vizsgálatai NÉBIH célzott laboratóriumi illetve monitoring jellegű vizsgálatok elvégzése szolgáltató/ jogosult állatorvosok feladat végrehajtásának ellenőrzése a járási hivatal által A NÉBIH által megküldött laboratóriumi eredményközlők  Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi osztálya (ÉLBFF-ÉÁO) részéről ellenőrzése, majd az ellenőrzött, kiegészítő utasítással, széljegyzettel ellátott laboratóriumi eredményközlők megküldése az illetékes járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya részéreJogszabályi előírások FM és NÉBIH útmutatók alapján intézkedés megyei és járási szinten
ÉLBFF-ÉÁO által esetei, havi és éves szakmai jelentés készítése NÉBIH/FM részére. FM (országos főállatorvos) jelentése az EU Bizottságnak és az Állategészségügyi Világszervezetnek (OIE Párizs)

Fertőző betegségekkitörésének hatósági megállapítása járási szinten, fertőző betegségek felszámoláshoz kapcsolódó korlátozó intézkedések elrendelése járási szinten, fertőző betegségek felszámoláshoz kapcsolódó korlátozó intézkedések elrendelése megyei szinten védőkörzet, megfigyelési körzet, fertőzötté nyilvánított terület meghatározása vadonélő állatotok estében állatállományok állategészségügyi minősítésnek határozatban való kiadása járási szintenBizonyos fertőző betegségektől mentes nagylétszámú állatállományok vizsgálatainak éves összesítése a Főosztály által, és megyei nyilvántartás vezetése



1.7.1.51. Az állatbetegségek megelőzésének, felderítésének és felszámolásának szervezése, felügyelete.Szolgáltató/ jogosult állatorvosok mintavételi és  in vivo diagnosztikai vizsgálatai NÉBIH célzott laboratóriumi illetve monitoring jellegű vizsgálatok elvégzése szolgáltató/ jogosult állatorvosok feladat végrehajtásának ellenőrzése a járási hivatal által A NÉBIH által megküldött laboratóriumi eredményközlők  Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi osztálya (ÉLBFF-ÉÁO) részéről ellenőrzése, majd az ellenőrzött, kiegészítő utasítással, széljegyzettel ellátott laboratóriumi eredményközlők megküldése az illetékes járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya részéreJogszabályi előírások FM és NÉBIH útmutatók alapján intézkedés megyei és járási szinten
ÉLBFF-ÉÁO által esetei, havi és éves szakmai jelentés készítése NÉBIH/FM részére. FM (országos főállatorvos) jelentése az EU Bizottságnak és az Állategészségügyi Világszervezetnek (OIE Párizs)

Fertőző betegségekkitörésének hatósági megállapítása járási szinten, fertőző betegségek felszámoláshoz kapcsolódó korlátozó intézkedések elrendelése járási szinten, fertőző betegségek felszámoláshoz kapcsolódó korlátozó intézkedések elrendelése megyei szinten védőkörzet, megfigyelési körzet, fertőzötté nyilvánított terület meghatározása vadonélő állatotok estében állatállományok állategészségügyi minősítésnek határozatban való kiadása járási szintenBizonyos fertőző betegségektől mentes nagylétszámú állatállományok vizsgálatainak éves összesítése a Főosztály által, és megyei nyilvántartás vezetése



1.7.1.52. Az elrendelt mentesítési és monitorig programok végrehajtásának felügyelete, szervezéseBAZMKH Kormánymegbízott / Főigazgató részére megküldött fenti FM utasítás továbbítása az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály részére Feladatok leosztása a Járási HivatalokÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya részére (részben az előzetesen bekért statisztikai adatok alapján)FM élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár által évente kiadott „Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv”, amely a tárgyév 04.01-03.31-ig időszakra vonatkozik.

A járásoktól bekért jelentések alapján az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály éves összefoglaló jelentést készít betegség fajtánként, amelyet megküld a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére
Határozatok kiadása járási/megyei szinten (az egyes betegségektől függően): - szolgáltató állatorvosok aktív közreműködésre kötelezése, mintavétel/vizsgálatok elvégzésére, - vadászatra jogosult társaságok határozattal való kötelezése mintavételre, elejtett vaddisznók sertéspestis vizsgálata. Mintabeküldések/laboratóriumieredményközlők megyei szintű összesítése/ellenőrzése és ezek megosztása a járási hivatalokkalElmaradás esetén szankcionálás megyei/járási szinten



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, valamint azÉlelmiszerlánc-felügyeletért felelős Államtitkár elrendeli a készenléti szolgálat működtetését1.7.1.53. Ügyeleti és készenléti szolgálatok szervezése, működtetéseFőosztályvezetői szignálás osztályra, ügyintézőre(továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO)5 járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának beosztása készenlétre egy negyedévreÉLBFF-ÉÁONegyedéves beosztás elküldése a Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályánakÉLBFF-ÉÁOHatósági főállatorvos beosztja a Főosztály által kijelölt hétre a készenlétet teljesítő hatósági állatorvost és azélelmiszerlánc-biztonsági felügyelőtJárási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai visszaküldik a Főosztálynak a beosztást.ÉLBFF-ÉÁO Készenléti beosztás összesítése a FőosztályonÉLBFF-ÉÁONegyedévre szóló készenléti beosztás elkészítéseÉLBFF-ÉÁOVégleges készenléti beosztás megküldése a Járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának ÉLBFF-ÉÁO Készenléti beosztás megküldése aMiskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére ÉLBFF-ÉÁOKészenléti beosztás megküldése a Népegészségügyi FőosztályrészéreÉLBFF-ÉÁO

B-A-Z Megyei KormányhivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Készenléti beosztás megküldése a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéreÉLBFF-ÉÁO



Készenléti nyilvántartás, és napló megküldése a készenlétet teljesített járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályánakÉLBFF-ÉÁO
A Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a készenlét vége után megküldi a készenléti naplót a Főosztály részéreA készenléti napló aláíratása a készenlétet átvevő járási hivatal hatósági állatorvosával és élelmiszerbiztonsági felügyelőjévelÉLBFF-ÉÁOA készenléti nyilvántartás elkészítése, jóváhagyása a Főosztály vezetőjévelÉLBFF-ÉÁO



Szakmai utasítás és létesítmény terv elkészítéseFöldművelésügyi MinisztériumÉlelmiszerlánc-felügyeletért felelős ÁllamtitkárságKiszignálás Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztályra B-A-Z Megyei KormányhivatalIktatás FőosztályonJárások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya helyszíni helyszíni hatósági ellenőrzést tartÉLBFF-ÉÁOFőosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO Ütemterv kiküldése az illetékes 5 Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályánakÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.54. A NÉBIH által kiadott integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv végrehajtásának irányítása, felügyelete

Ütemterv készítéseÉLBFF-ÉÁOJárások Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai intézkedése ÉLBFF-ÉÁOHiba kijavítására kötelezésÉLBFF-ÉÁOJelentés az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály feléÉLBFF-ÉÁO Szankciók HatározatÉlelmiszerlánc-felügyeleti bírságÉlelmiszer-ellenőrzési bírság Figyelmeztetés HatározatHatározatJelentés a Földművelésügyi Minisztérium ÉlelmiszerláncFelügyeletért felelős Államtitkár és aNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalÉLBFF-ÉÁO



Élelmiszer okozta fertőző megbetegedés pozitív vizsgálati eredményét közlő bejelentés érkezik az Illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához, valamint a Népegészségügyi Főosztályhoz Járási Hivatal élelmiszerbiztonsági felügyelője tájékoztatja az Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali FőosztálytHa kéri a Járási Hivatal élelmiszerbiztonsági felügyelője, közös helyszíni ellenőrzés előkészítése a Járási Hivatal élelmiszer-biztonsági felügyelőjével ÉLBFF-ÉÁOFőosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOSzakmai iránymutatás, segítségnyújtás a Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály élelmiszer felügyelője részéreÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.55. Az élelmiszer fertőzés és mérgezés esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködés az egészségügyi államigazgatási szervekkel

Közös helyszíni ellenőrzés  / járványügyi nyomozáslefolytatása a Járási Hivatal élelmiszer-biztonsági felügyelőjévelNépegészségügyi Főosztály tájékoztatja a járási hivatalt a vizsgálati eredményrőlA megbetegedés kórokozójának, fertőző forrásának meghatározása a Népegészségügyi Főosztály részéről humán mintavétel alapján
 Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya megyei összefoglaló jelentést készít az élelmiszer okozta megbetegedésről JelentésJelentés megküldése a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO

A Népegészségügyi Főosztály az illetékes háziorvostól - kórházi ellátás esetén kezelőorvostól -  kapott információkról tájékoztatást ad a Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya részére részére Élelmiszer, alapanyag, tisztasági felületi, mintavétel laborvizsgálatra küldése a feltételezett kórokozók megtalálása céljábólJárási hivatal tájékoztatja a Népegészségügyi Főosztályt a laborvizsgálat eredményéről Járási Hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya megküldi a jelentéstaz Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak
Jegyzőkönyv



1.7.1.56. Zoonózis. Emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek esetén együttműködés az egészségügyi szervekkel
A bejelentés alapján Járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának hatósági állatorvosa/hatósági főállatorvosa kivizsgálja az esetet az érintett állatállománybana helyszíni kivizsgálás eredményéről jelentés küldése a BAZMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának (továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO)Az ÉLBFF-ÉÁO járási jelentés alapján dönt a betegség kizárásáról, vagy újabb kiegészítő vizsgálatokat rendelhet el.

A zoonózisok klinikai gyanújának felismerésekor szolgáltató állatorvos/hatósági állatorvos jelentése a járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának



A 81/2002. (IX.4) FM rendelet 1. sz. melléklete I. pontjában felsorolt, bejelentési kötelezettség alá tartozó zoonózisok megállapítása esetén a ÉLBFF_ÉÁO tájékoztatja a járási hivatal Népegészségügyi szakigazgatási szervét. A  bejelentési kötelezettség alá tartozó zoonózisok megállapítása esetén az ÉLBFF-ÉÁO jelentést küld az FM Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtokárának (országos főállatorvos), továbbá tájékoztatást küld a NÉBIH elnökhelyettese részéreA  bejelentési kötelezettség alá nem tartozó és egyéb (egzotikus) zoonózisok kórokozójának kimutatása vagy ilyen betegség megállapításakor /81/2002. (IX.4) FM rendelet 1. sz. melléklete II. és III. pontjai/ a járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi  Osztálya tájékoztatja a területileg illetékes járási hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szervét Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya az illetékes járási hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével való előzetes egyeztetés alapján dönt az állatokban előforduló betegség megszüntetése valamint az emberi fertőzések megelőzéseérdekében szükséges igazgatási feladatokról

Zoonózis kórokozó kimutatása, zoonózis betegség megállapításaA NÉBIH Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági laboratóriumai tájékoztatják az ÉLBFF valamint a járási hivatal szakigazgatási szervét,amennyiben a 81/2002. (IX.4) FM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt zoonózis kórokozóját a beküldött mintából kimutatták



Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves ellenőrzési terve alapján vagy kérelem alapjánIktatás Főosztályon Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.57. Feladat és hatáskörrel összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása 

Helyszíni hatósági ellenőrzés Hiányosságok pótlása határidőreÉLBFF-ÉÁOHelyszíni hatósági ellenőrzés ÉLBFF-ÉÁO Ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltak: ügy lezárásaÉLBFF-ÉÁO Szankciót követő hiányosságokÉLBFF-ÉÁOHiánypótlásÉLBFF-ÉÁOUtóellenőrzésÉLBFF-ÉÁO Ügyfél nyilatkozataJegyzőkönyv
Jegyzőkönyv

Értesítés eljárás megindításáról, nyilatkozattételrőlÉLBFF-ÉÁO Ügyfél nyilatkozataÉrtesítés



Bírság kiszabásaÉLBFF-ÉÁO HatározatTájékoztatás a pénzügyi osztály feléÉLBFF-ÉÁOBírság rögzítése a nyilvántartásbanÉLBFF-ÉÁOJogerő és esedékesség után egyeztetés a Pénzügyi ésGazdálkodási Főosztállyal a befizetés megtörténtérőlÉLBFF-ÉÁONemfizetés esetén kintlévőség végrehajtásra adásaÉLBFF-ÉÁO Felülvizsgálati kérelem benyújtása FőosztályhozÉLBFF-ÉÁO Felülvizsgálati kérelemHa befizette, lezárható, irattárazható ÉLBFF-ÉÁO Munkaügyi Bíróság 



Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves ellenőrzési terve alapján vagy kérelem alapjánIktatás Főosztályon ÉLBFF-ÉÁOFőosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.58. Feladat és hatáskörrel összhangban takarmány-ellenőrzési bírság kiszabása 

Helyszíni hatósági ellenőrzés Hiányosságok pótlása határidőreÉLBFF-ÉÁOHelyszíni hatósági ellenőrzés ÉLBFF-ÉÁO Rendben. Irattár.ÉLBFF-ÉÁO Szankciót követő hiányosságokÉLBFF-ÉÁOHiánypótlásÉLBFF-ÉÁOUtóellenőrzésÉLBFF-ÉÁO Ügyfél nyilatkozataJegyzőkönyv
Jegyzőkönyv

Értesítés eljárás megindításáról, nyilatkozattételrőlÉLBFF-ÉÁO Ügyfél nyilatkozataÉrtesítés Ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltak: ügy lezárásaÉLBFF-ÉÁO



Takarmány ellenőrzési bírság kiszabásaÉLBFF-ÉÁO HatározatTájékoztatás a pénzügyi osztály feléÉLBFF-ÉÁOBírság rögzítése a nyilvántartásbanÉLBFF-ÉÁOJogerő és esedékesség után egyeztetés a Pénzügyi ésGazdálkodási Főosztállyal a befizetés megtörténtérőlÉLBFF-ÉÁONemfizetés esetén kintlévőség végrehajtásra adásaÉLBFF-ÉÁO Felülvizsgálati kérelem benyújtása FőosztályhozÉLBFF-ÉÁO Felülvizsgálati kérelemHa befizette, lezárható, irattárazhatóÉLBFF-ÉÁO Munkaügyi Bíróság 



Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves ellenőrzési terve alapján vagy kérelem alapjánIktatás Főosztályon ÉLBFF-ÉÁOFőosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO
1.7.1.59. Feladat és hatáskörrel összhangban állatvédelmi bírság kiszabása 

Helyszíni hatósági ellenőrzés Hiányosságok pótlása határidőreÉLBFF-ÉÁOHelyszíni hatósági ellenőrzés ÉLBFF-ÉÁO Rendben. Irattár.ÉLBFF-ÉÁO Szankciót követő hiányosságokÉLBFF-ÉÁOHiánypótlásÉLBFF-ÉÁOUtóellenőrzésÉLBFF-ÉÁO Ügyfél nyilatkozataJegyzőkönyv
Jegyzőkönyv

Értesítés eljárás megindításáról, nyilatkozattételrőlÉLBFF-ÉÁO Ügyfél nyilatkozataÉrtesítés Ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltak: ügy lezárásaÉLBFF-ÉÁO



Állatvédelmi bírság kiszabásaÉLBFF-ÉÁO HatározatTájékoztatás a pénzügyi osztály feléÉLBFF-ÉÁOBírság rögzítése a nyilvántartásbanÉLBFF-ÉÁOJogerő és esedékesség után egyeztetés a Pénzügyi ésGazdálkodási Főosztállyal a befizetés megtörténtérőlÉLBFF-ÉÁONemfizetés esetén kintlévőség végrehajtásra adásaÉLBFF-ÉÁO Felülvizsgálati kérelem benyújtása FőosztályhozÉLBFF-ÉÁO Felülvizsgálati kérelemHa befizette, lezárható, irattárazhatóÉLBFF-ÉÁO Munkaügyi Bíróság 



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezéseIktatás FőosztályonFőosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlás Áttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO IGENNEM
1.7.1.60. Igazolás sertés ágazatban igényelhető támogatáshoz

Illetékes Járási Hivatal kiválasztásaÉLBFF-ÉÁOMellékletek felülvizsgálataÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlás beérkezéseÉLBFF-ÉÁOIgazolás kiadásának felülvizsgálata a járási hivatal által kiadott igazolás alapjánÉLBFF-ÉÁO Döntés az igazolás megadásárólÉLBFF-ÉÁOÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Kérelem elutasítása végzésÉLBFF-ÉÁONEMVégzés  Hiánypótlás felhívásÉLBFF-ÉÁO Végzés IGENIgazolásÉLBFF-ÉÁO Igazolás megküldése az állattartónakÉLBFF-ÉÁO



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezéseIktatás FőosztályonFőosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlás Áttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO IGENNEM
1.7.1.61. Költségtérítés megállapítása

Illetékes Járási Hivatal kiválasztása, egyeztetés a járási hivatallal ha szükségesÉLBFF-ÉÁOMellékletek felülvizsgálata, pénzösszeg ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁOHiánypótlás beérkezéseÉLBFF-ÉÁODöntés a költségtérítés megadásárólÉLBFF-ÉÁO
Áttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Kérelem elutasítása végzésÉLBFF-ÉÁONEMVégzés  Hiánypótlás felhívásÉLBFF-ÉÁO Végzés IGENIratok megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részéreÉLBFF-ÉÁO

NEMIGEN A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály pénzügyi hozzájárulást igényel a Magyar Államkincstártól az állattartó részére



Az állattartó megrendeli a támogatott állategészségügyi szolgáltatástaz arra jogosult állatorvostól vagy laboratóriumtólSzolgáltatás végrehajtásaszámla kiállítása, a támogatási kérelem benyújtása az Élelmiszerlánc-biztonsági és FöldhivataliFőosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályára(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO)
Hiánypótlásra felhívás, adategyeztetésÉLBFF-ÉÁO

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály a kérelmet nyilvántartásba vesziÉLBFF-ÉÁO
Megfelelőség esetén a támogatási kérelem leigazolásaÉLBFF-ÉÁO

1.7.1.62. A 148/2007 rendelet szerinti támogatások pénzügyi elszámolása
A benyújtott számlamásolatok alapján az elszámolások helyességének tételes ellenőrzése, a támogatási kérelem adatlapokon szereplő adatok egyezőségének ellenőrzéseÉLBFF-ÉÁO Támogatási kérelem elbírálásaÉLBFF-ÉÁO

Az összesítők és mellékleteinekelküldése a MagyarÁllamkincstár Piaci és NemzetiTámogatások Főosztálya feléÉLBFF-ÉÁOA NÉBIH részére félévente összesítő jelentés készítése azigényelt támogatási összegekről és arendeletben meghatározotttechnikai kódok és támogatási jogcímek szerinti bontásbanÉLBFF-ÉÁO ElutasításÉLBFF-ÉÁO



1.7.1. 63. Hatósági ellenőrzés folyamata Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaÉLBFF-ÉÁO
Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé

Hivatalból induló eljárás az éves feladatterve alapján vagy bejelentés alapján Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályról(továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO)  Jegyzőkönyvellenőrző listaSzankcióval járó jogsértésÉLBFF-ÉÁOEllenőrzés rögzítése aWeb-es felületenirattárÉLBFF-ÉÁOHiánypótlásról intézkedés, helyszíni intézkedésÉLBFF-ÉÁO Jegyzőkönyvellenőrző lista Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólÉLBFF-ÉÁOUtóellenőrzésÉLBFF-ÉÁO Értesítés Határozat,végzés
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé
Előírásoknak megfelelőtevékenység végzésÉLBFF-ÉÁOIGEN NEMHiánypótlásnakeleget tett?ÉLBFF-ÉÁO Döntés szankcionálásrólÉLBFF-ÉÁO



1.7.1.64. Irattár selejtezése. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (továbbiakban: ÉLBFF-ÉÁO)selejtezési bizottság kijelölése
A selejtezésre engedélyezett iratok különválogatásaÉLBFF-ÉÁOAz iratselejtezési engedélyt (záradékkal ellátva) visszaküldi a Levéltár

 Selejtezési javaslat készítéseÉLBFF-ÉÁOIratok értékelése, válogatásaÉLBFF-ÉÁO Évkörönként a selejtezhető tételek meghatározásaÉLBFF_ÉÁOTételszintű iratjegyzék készítése a selejtezhető tételekrőlÉLBFF-ÉÁO Ügyiratok kigyűjtése irattári tételszám alapjánÉLBFFÉÁOAz iratselejtezési jegyzőkönyv készítéseÉLBFF-ÉÁOAz iratselejtezési jegyzőkönyv megküldése a Levéltárnak selejtezési engedély kiadás céljábólÉLBFF-ÉÁO
Megsemmisítésre utalásÉLBFF-ÉÁO



 1.7.1.65. Közreműködik a járási hivatal által első fokon hozott döntés elleni jogorvoslati másodfokú eljárásban.  Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé

Másodfokú határozat
Másodfokú eljárásÉLBFF-ÉÁO

Illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya hatósági eljárás keretében bírságot szab ki a jogsértéstő egyéni vállalkozóval szembenÜgyfél a határozat elleni fellebbezés jogával él Az ügyben keletkezett teljes iratanyag felterjesztése Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali FőosztályhozA Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályamegvizsgálja a fellebbezést
I. fokú határozatmegsemmisítéseÉLBFF-ÉÁO I. fokú határozat megváltoztatása ÉLBFF-ÉÁO I. fokú határozat helybenhagyása ÉLBFF-ÉÁO

Felterjesztés beérkezése az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályhozIktatás a FőosztályonÉLBFF Főosztályvezető szignálás osztályra, ügyintézőre(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO)
II. fokú döntés megküldése a Járási Hivatal részére, rajta keresztül az ügyfél részére

Elsőfokú határozat
A beterjesztett dokumentumok vizsgálataÉLBFF-ÉÁO Szükség esetén bizonyítási eljárás, esetleg új eljárás lefolytatásaÉLBFF-ÉÁO

.   



1.7.1.66. Nyilvántartás vezetése állattartó tenyészetekrőlB-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályrakérelem megküldéseIktatás a Főosztályon (ÉLBFF-ÁO)Iktatás a Főosztályon Főosztályvezetői szignálás osztályra, ügyintézőre(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO)Ügyintéző nyilvántartásban rögzíti az állattartó tenyészetetÉLBFF-ÉÁO Tájékoztatás küldése a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezéseIktatás FőosztályonFőosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlás Áttétel a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO IGENNEM
1.7.1.67. Igazolás baromfi ágazatban igényelhető támogatáshoz

Illetékes Járási Hivatal kiválasztásaÉLBFF-ÉÁOMellékletek felülvizsgálataÉLBFF-ÉÁO Hiánypótlás beérkezéseÉLBFF-ÉÁOIgazolás kiadásának felülvizsgálata a járási hivatal által kiadott igazolás alapjánÉLBFF-ÉÁO Döntés az igazolás megadásárólÉLBFF-ÉÁOÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO Kérelem elutasítása végzésÉLBFF-ÉÁONEMVégzés  Hiánypótlás felhívásÉLBFF-ÉÁO Végzés IGENIgazolásÉLBFF-ÉÁO Igazolás megküldése az állattartónakÉLBFF-ÉÁO



B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályra kérelem beérkezése Iktatás Főosztályon
Nem megfelelőÉLBFF-ÉÁO

Főosztály vezetői szignálás osztályra(továbbiakban:ÉLBFF-ÉÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyintézőjeÉLBFF-ÉÁOÁttétel az illetékességgelrendelkező szakigazgatási szervhezÉLBFF-ÉÁO Függő hatályú döntésÉLBFF-ÉÁO Határozat, végzés
Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁOMegfelelőÉLBFF-ÉÁO

IGENNEM
1.7.1.68. Nem állami laboratórium működésének  engedélyezése

Kérelem elutasításaÉLBFF-ÉÁONEMÁttétel végzésÉLBFF-ÉÁO  Hiánypótlásra felhívásÉLBFF-ÉÁO HiánypótlásIGEN
Végzés VégzésÉrtesítésÉrtesítés helyszíni szemlérőlÉLBFF-ÉÁOHelyszíni szemleÉLBFF-ÉÁO Végzés



Engedély megadásaÉLBFF-ÉÁOTájékoztatási kötelezettség teljesítésea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feléÉLBFF-ÉÁO
HatározatNem állami laboratóriumengedélyezése ÉLBFF-ÉÁO Tájékoztatás



Tulajdonos kiértesítéseÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO)Helyszíni mérésÉLBFF-FO Irodai feldolgozás az alapponthálózat dokumentációjaEllenőrző mérésekÉLBFF-FOÁllandósításÉLBFF-FO Konzisztencia vizsgálat és annak dokumentációjaÁltalános állami átvételi dokumentációAlapponthálózat nyilvántartásbavétele

1.7.2.1. Vízszintes, magassági és térbeli geodéziai alapponthálózatok létesítése, fenntartása és nyilvántartása
 Pontleírás, helyszínrajz



1.7.2.2. Alappont meghatározás Vizsgálati, záradékolási eljáráshoz kapcsolódó koordinációs ellenőrzésre irányuló kérelem Irodai feldolgozásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya(továbbiakban: ÉLBÁFF-FO)Helyszíni ellenőrző (terepi) mérésekÉLBÁFF-FO A meghatározáshoz szükséges adatok összevetése, analizálása során készített dokumentációMérési dokumentáció és az alappont meghatározáshoz kapcsolódó dokumentáció Döntés a jogszabályban meghatározott alappontokkal kapcsolatos koordinációs  vizsgálatról ÉLBÁFF-FOA végzés továbbítása az illetékes járási hivatal ingatlanügyi hatósága felé vizsgálat záradékolási eljárás megindításáhozÉLBÁFF-FO Végzés  



1.7.2.3.Állami alappont-hálózathoz kapcsolódó feladatokJelentés és  ütemterv készítése   és küldése a földmérési és térinformatikaiállamigazgatási szerv feléÉLBFF-FOA közhiteles nyilvántartás adatainak (ingatlant-nyilvántartási térképi és az ingatlan-nyilvántartási adatbázis) alappontokra vonatkozó adatai egyezőségének vizsgálatÉLBFF-FO       Jelentés az előző év helyszíneléseinek eredményeiről és  a tárgy-évben tartandó alappontok helyszínelésével kapcsolatos ütemterv  Az eltérések irodai és helyszíni vizsgálataÉLBFF-FOAz ütemezés szerinti (vízszintesés magassági) alappontok helyszíni ellenőrzése és karbantartása    ÉLBFF-FO Az alappontok  helyszíni ellenőrzése, karbantartásaÉLBFF-FOAz alappont bejegyzésével kapcsolatos intézkedés (az ingatlan-nyilvántartást és az ingatlan-nyilvántartási adatbázist érintően)ÉLBFF-FO Az alappont hálózat sértetlenségének dokumentálásaÉLBFF-FO



Kérelem a közhiteles nyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránt 1.7.2.4.Az állami földmérési térképi adatbázisból, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból történő adatszolgáltatásIngatlan-nyilvántartási célúföldmérési adatigénylés során ajogosultság vizsgálataÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya(továbbiakban: ÉLBFF-FO) Kérelem elutasításaÉLBFF-FO VégzésAdatszolgáltatási díjmegállapításaÉLBFF-FOIGENAdatszolgáltatási díjmegfizetésének ellenőrzéseÉLBFF-FO Felhívás díjfizetésreÉLBFF-FO HiánypótlásifelhívásAdatszolgáltatásidíj megfizetésénekellenőrzéseÉLBFF-FO
NEMNEM NEMAdatszolgáltatás teljesítéseÉLBFF-FOIGEN

Eljárás vége IGEN Eljárástmegszüntető végzésÁllami ingatlan-nyilvántartásiadatbázis (DAT formátum), földkönyv (txt formátum)



1.7.2.5.Földmérési és térképészeti szakfelügyelet ellátásaEljárás megindítása kérelmező általMás megyei  kormányhivatalBevonásának vizsgálata Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban: ÉLBFF-FO) Eljárás megindítása Ingatlanrendező Minősítő Bizottság vagy más megyei kormányhivatal által IGEN Más megye megkereséseszakvélemény kiadása érdekébenÉLBFF-FOAz illetékes járási hivatal megkeresése referencia munkákbecstolásaérdekében ÉLBFF-FO ElektronikusmegkeresésReferencia munka és mellékletei megfelelőségének vizsgálataÉLBFF-FO NEM
Szakmai véleményFelterjesztés az Ingatlanrendező Minősítő Bizottság feléÉLBFF-FO



1.7.2.6. Az állami alapmunkákkal kapcsolatban a kormányhivatalra háruló hatósági feladatok ellátásaVizsgálati, záradékolási eljáráshoz kapcsolódó koordinációs ellenőrzésre irányuló kérelem Irodai feldolgozásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya(továbbiakban: ÉLBFF-FO)Helyszíni ellenőrző (terepi) mérésekÉLBFF-FO A meghatározáshoz szükséges adatok össze-vetése, analizálása során készített dokumentációMérési dokumentáció és azállami alapponthálózathoz kapcsolódó dokumentáció
Állami átvételi dokumentáció felterjesztése a földmérési éstérinformatikai államigazgatási szerv felé ÉLBFF-FO Jegyzőkönyv Belső minősítő vizsgálatÉLBFF-FO



1.7.2.7.A közigazgatási és fekvéshatárok központi nyilvántartásával kapcsolatos kormányhivatalra háruló feladatok ellátásaA közigazgatási fekvéshatárok változással kapcsolatos járási hivatali jelentésekA közigazgatási fekvéshatárok  változással kapcsolatos  járási hivatali jelentések befogadása Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO) A közigazgatási fekvéshatárok  változás sajátos célú geodéziai munkák koordinációs vizsgálatának elvégzéseÉLBFF-FO
A közigazgatási egységhatár változott pontjainak  bedolgozása a nyilvántartási rendszerbe ABDS adatbázissal kapcsolatos jelentés a földmérési és tér-informatikai államigazgatási szerv feléÉLBFF-FO

Jóváhagyás végzésselHiánypótlás hiányosságesetén  ÉLBFF-FO Hiánypótlási felhívásHiánypótlás teljesítéseÉLBFF-FO NEM ElutasításJóváhagyás végzésselJóváhagyás és továbbítás  az illetékes járási hivatal ingatlanügyi hatósága felé   ÉLBFF-FO IGEN



1.7.2.9. Az illetékességi területéhez tartozó járási (fővárosi kerületi) hivatalok földmérési és térképészeti tevékenysége tekintetében hatáskörök ellátása, továbbá törvényességi ellenőrzésII. fokú szervként az I. fokú hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléseÉLBFF-FO Eljáró hatóság kijelölése végzésselÉLBFF-FOAz illetékes járási hivatal felé a végzés és az ahhoz kapcsolódó iratok továbbítása  ÉLBFF-FO
Elfogultság bejelentése esetén a Földművelésügyi Minisztérium utasítása alapján  A megyén belül az illetékes járási hivatal elfogultságának bejelentése alapján   



1.7.2.10. Az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtár működtetéseÜgyfél kérelme Közhiteles ingatan-nyilvántartási térképi adatbázisból történő adatszolgáltatásÉLBFF-FOEgyéb térképtári adatok tárolása ÉLBFF-FO
Adatszolgáltatási díjmegállapításaÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO )Forgalomból kivont térképtári adatbázisból történő adatszolgáltatásÉLBFF-FO

A szakmai irányító megkereséseStatisztikai adatok/ jelentések a szakmai irányító feléÉLBFF-FO       Statisztikai adatok  alapponthálózatra, térrkép ellátottságra vonatkozóan       Adatszolgáltatás       Adatszolgáltatás Adat- és térképtár működtetése



1.7.2.11. A földmérési engedélyhez kötött tevékenység gyakorlásának időtartama alatt a tevékenységre jogosultnál lefolytatott hatósági ellenőrzésEllenőrzési ütemterv Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya(továbbiakban: ÉLBFF-FO)Ellenőrzés lefolytatásaÉLBFF-FO VégzésJegyzőkönyvSzankcióval járó jogsértés esetén döntés a szankcióról Az ellenőrzés megállapításainak rögzítése ÉLBFF-FO Felhívás A lefolytatott ellenőrzések eredményérőlévente  jelentés készítése és felterjesztése a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv  felé  Jegyzőkönyv
Megbízólevelek elkészítése ÉLBFF-FO MegbízólevelekFelhasználó értesítése az ellenőrzés időpontjárólÉLBFF-FOHiányosság, jogsértés nem történt  Pótolható hiányosság feltárása ÉLBFF-FO Szankciót magával vonó jogsértés megállapítása ÉLBFF-FO Figyelmeztetés a hiányosság pótlásáraÉLBFF-FO UtóellenőrzésÉLBFF-FO Jelentés Határozat



1.7.2.12.Negyedévente adatszolgáltatás a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisáhozA közigazgatási fekvéshatárok változással kapcsolatos járási hivatali jelentésekA közigazgatási fekvéshatárok  változással kapcsolatos  járási hivatali jelentések befogadása Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban: ÉLBFF-FO) A közigazgatási fekvéshatárok  változás sajátos célú geodéziai munkák koordinációs vizsgálatának elvégzéseÉLBFF-FO
A közigazgatási egységhatár változott pontjainak  bedolgozása a nyilvántartási rendszerbe ABDS adatbázissal kapcsolatos jelentés a földmérési és tér-informatikai államigazgatási szerv felé

Jóváhagyás végzésselHiánypótlás hiányosságesetén  ÉLBFF-FO Hiánypótlási felhívásHiánypótlás teljesítése NEM VisszautasításJóváhagyás végzésselJóváhagyás és továbbítás  az illetékes járási hivatal ingatlanügyi hatósága felé  ÉLBFF-FOIGEN



1.7.2.13. Földmérési  tárgyú fellebbezés Fellebbezés, valamint az első fokú eljárásban vizsgált okiratok, műszakimunkarészek, digitális állományok és a fellebbezési díj megfizetéséről szólóigazolás felterjesztése másodfokú hatósághoz A felterjesztett fellebbezés ügyében hatáskör, illetékesség vizsgálata Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya (továbbiakban:ÉLBFF-FO)Tényállás teljeskörű tisztázása érdekében szükséges dokumentáció bekérése ÉLBFF-FO Hatáskör, illetékesség hiányánakmegállapítása ÉLBFF-FO KérelemvisszautasításaEljárás végeHiánypótlási felhívás, helyszíni ellenőrző mérésekIndokolt-e további földrészletek vagyügyfelek bevonása az eljárásba?ÉLBFF-FO Az első fokúhatározat hatályon kívül helyezése és az elsőfokú hatóság új eljárás lefolytatására történő utasításaÉLBFF-FOIGEN VégzésEljárás végeA vizsgálateredményekéntaz érdemi döntés meghozatalaÉLBFF-FONEM HatározatHatározat közléseaz elsőfokúingatlanügyi hatóságon keresztül 



1.7.2.14. Telekalakítási eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés Fellebbezés, valamint az első fokú eljárásban vizsgált okiratok, műszakimunkarészek, digitális állományok és a fellebbezési díj megfizetéséről szólóigazolás felterjesztése másodfokú hatósághoz A felterjesztett fellebbezés ügyében hatáskör, illetékesség vizsgálata Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya (továbbiakban:ÉLBFF-FO)Tényállás teljeskörű tisztázása érdekében szükséges dokumentáció bekérése ÉLBFF-FO A kérelem visszautasítása hatáskör/illetékesség hiánya eseténÉLBFF-FO Kérelmet visszautasítódöntésEljárás végeHiánypótlási felhívás, helyszíni ellenőrző mérésekIGENA vizsgálateredményekéntaz érdemi döntés meghozatalaÉLBFF-FONEMHelyt ad a fellebbezésnek a döntés ? A fellebbezési díj visszatérítéséről történő intézkedés IGEN HatározatNEMHatározat közléseaz elsőfokúingatlanügyi hatóságon keresztül 
Másodfokú szakhatósági  állásfoglalásMásodfokú szakhatóság megkereséseÉLBFF-FO Szakhatósági állásfoglalás



1.7.2.15. Másodfokú földminősítési eljárás Fellebbezés, valamint az első fokú eljárásban vizsgált okiratok másodfokú hatósághoz történő felterjesztése A járási hivatal által felterjesztett fellebbezés ügyében hatáskör, illetékesség vizsgálata Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya (továbbiakban:ÉLBFF-FO) A kérelem visszautasítása   hatáskör/illetékesség hiánya eseténÉLBFF-FO   Kérelem visszautasításáról szólódöntésAz I. fokú döntés elleni fellebbezés és a felterjesztett iratok, valamint az I. fokú eljárás vizsgálata, a tényállás tisztázása ÉLBFF-FO Eljárás végeHelyszíni szemle időpontjáról az ügyfelek kiértesítéseÉLBFF-FODöntés arról, hogy jogszabálysértő-e az I. fokú földminősítési  eljárás ?ÉLBFF-FO I. fokú döntés megváltoztatása/ megsemmisítéseÉLBFF-FO I. fokú  döntés helybenhagyásaÉLBFF-FO Határozat közléseaz elsőfokúingatlanügyi hatóságon keresztül 
Értesítés a helyszíni szemlérőlMegváltoztató/ megsemmisítő döntésHelybenhagyó döntés 

Helyszíni szemle megtartása (osztályba sorozás) és dokumentálásaÉLBFF-FO JegyzőkönyvIGENNEM



1.7.2.16. A járási mintaterek kijelölése, karbantartása, a járási mintatérjegyzék vezetéseA járási mintatér megszűnt(pl: földrészlet művelési ágában történő változás miatt)  Eljárás vége a járásimintatér nem pótolhatóHelyszíni szemle irodai előkészítése, annak  időpontjáról az ügyfelek kiértesítése ÉLBFF-FODöntés  új/pótolt járási mintatér kijelöléséről ÉLBFF-FOA járási  mintatér kijelöléséről szóló döntés megküldése az elsőfokú ingatlanügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés és a térképi adatbázis feltüntetése érdekében    
Értesítés a helyszíni szemléről Határozat Helyszíni vizsgálat, új/ pótolt földminősítési mintatér kijelöléseÉLBFF-FO        A járási mintatér földminősítési szempontú leírása

Az osztályozási vidék településeinek ingatlan-nyilvántartási adatai alapján meg kell állapítani, hogy a földminősítési  mintatér által szemléltetett minőségi osztály érvényben van-e?Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya (továbbiakban:ÉLBFF-FO) NEMIG EN
Mintatérjegyzék vezetése/aktualizálásaÉLBFF-FO  Mintatérjegyzék



1.7.2.17. A fölminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jog gyakorlásaA járási mintatér megszűnt(pl: földrészlet művelési ágában történő változás miatt)  Eljárás vége a járásimintatér nem pótolhatóHelyszíni szemle irodai előkészítése, annak  időpontjáról az ügyfelek kiértesítése ÉLBFF-FODöntés  új/pótolt járási mintatér kijelöléséről ÉLBFF-FOA járási  mintatér kijelöléséről szóló döntés megküldése az elsőfokú ingatlanügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés és a térképi adatbázis feltüntetése érdekében (fölminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jog)
Értesítés a helyszíni szemléről Határozat Helyszíni vizsgálat, új/ pótolt földminősítési mintatér kijelöléseÉLBFF-FO        A járási mintatér földminősítési szempontú leírása

Az osztályozási vidék településeinek ingatlan-nyilvántartási adatai alapján meg kell állapítani, hogy a földminősítési  mintatér által szemléltetett minőségi osztály érvényben van-e?Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya (továbbiakban:ÉLBFF-FO) NEMIG EN
Mintatérjegyzék vezetése/aktualizálásaÉLBFF-FO  Mintatérjegyzék



1.7.2.18. Földműves nyilvántartás vezetése másodfokú hatóságkéntFellebbezés, valamint az első fokú eljárásban vizsgált okiratok másodfokú hatósághoz történő felterjesztése A járási hivatal által felterjesztett fellebbezés ügyében hatáskör, illetékesség vizsgálata Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya (továbbiakban:ÉLBFF-FO) A kérelem visszautasítása hatáskör/illetékesség hiánya eseténÉLBFF-FO    Kérelmet visszautasító  döntésAz I. fokú döntés elleni fellebbezés és a felterjesztett iratok, valamint az I. fokú eljárás vizsgálata, a tényállás tisztázása  ÉLBFF-FO Eljárás végeSzükség szerint hiánypótlási felhívás kiadása  ÉLBFF-FODöntés arról, hogy jogszabálysértő-e a döntés?ÉLBFF-FO I. fokú döntés megváltoztatása/ megsemmisítéseÉLBFF-FO I. fokú  döntés helybenhagyásaÉLBFF-FO Határozat közléseaz elsőfokúingatlanügyi hatóságon keresztül 
Hiánypótlási felhívásMegváltoztató/ megsemmisítő döntésHelybenhagyó döntés IGENNEM



1.7.2.19. A szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazása másodfokú hatóságkéntFellebbezés, valamint az első fokú eljárásban vizsgált okiratok másodfokú hatósághoz történő felterjesztése A járási hivatal által felterjesztett fellebbezés ügyében hatáskör, illetékesség vizsgálata Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya (továbbiakban:ÉLBFF-FO) A kérelem visszautasítása  hatáskör/illetékesség hiánya eseténÉLBFF-FO    Kérelmet visszautasítódöntésAz I. fokú döntés elleni fellebbezés és a felterjesztett iratok, valamint az I. fokú eljárás vizsgálata, a tényállás tisztázása a jogsértő állapottal kapcsolatbanÉLBFF-FO Eljárás végeSzükség szerint hiánypótlási felhívás kiadása  ÉLBFF-FODöntés arról, hogy jogszabálysértő-e a döntés?ÉLBFF-FO I. fokú döntés megváltoztatása/ megsemmisítéseÉLBFF-FO I. fokú  döntés helybenhagyásaÉLBFF-FO Határozat kézbesítéseaz elsőfokúingatlanügyi hatóságon keresztül 
Hiánypótlási felhívásMegváltoztató/ megsemmisítő döntésHelybenhagyó döntés IGENNEM



1.7.2.20. A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárás lefolytatásaHatósági jóváhagyás céljából megküldött okiratokA jóváhagyás céljából megküldött okiratok előzetes tartalmi és alaki vizsgálataÉLBFF-FO Hatáskör, illetékesség vizsgálata Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO)     A Földforgalmi tv. 23. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételek fennállása esetén az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásaÉLBFF-FO Kérelem visszautasításaMegtagadó döntésA kérelem visszautasítása   hatáskör/illetékességhiánya eseténÉLBFF-FO
A szerződés hatóságijóváhagyása/megtagadása  ÉLBFF-FO

Az agrárkamaramegkeresése az állásfoglalásának beszerzése céljábólÉLBFF-FO      Agrárkamarai megkeresésszükség szerint az elővásárlásra jogosultak rangsoráról készített jegyzékkelA helyi földbizottság (továbbiakban: agrárkamara)megkeresése szükséges-e?ÉLBFF-FO Agrárkamarai állásfoglalásAgrárkamaraA jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggeszti az állásfoglalást, esetleges kifogás(ok) képviselő-testület általi elbírálását követően, illetve az azzal kapcsolatos jogerős bírósági döntést visszaküldi HatározatDöntés közlése az ügyben érintett ügyfelekkel ÉLBFF-FO
Agrárkamarai állásfoglalásAgrárkamaraIGENNEM



1.7.2.21.  A szerzési feltételek és a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadásaKérelem és a megküldött okiratokA kérelem és mellékleteinek vizsgálata hatáskör, illetékesség szempontjából Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya (továbbiakban:ÉLBFF-FO) A szerzési feltételek és a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességénekmegállapításaÉLBFF-FOHatósági bizonyítvány közlése ÉLBFF-FO Hatósági bizonyítvány kiadásaÉLBFF-FO     Hatósági bizonyítvány



1.7.2.22.  A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség igazolásaHatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelembíróságtól, közjegyzőtől, szerző féltőlSzerzési feltételek és képesség vizsgálataÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya (továbbiakban:ÉLBFF-FO) 
Közlés a szerző féllel, bírósággal, közjegyzővel eljárás vége ÉLBFF-FO Hatósági bizonyítvány kiadásaÉLBFF-FO   Hatósági bizonyítványJogszabályba ütközik a hatóságibizonyítvány kiadása?  Hatósági bizonyítvány kiadásánakmegtagadásaÉLBFF-FO     A hatósági bizonyítványkiadásának a megtagadásahatározatbanIGENNEM



1.7.2.23. Ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés Fellebbezés, valamint az első fokú eljárásban vizsgált okiratok másodfokú hatósághoz történő felterjesztése A fellebbezés visszavonása esetén az eljárás megszüntetése ÉLBFF-FO    Eljárást megszüntető       döntésAz I. fokú döntés elleni fellebbezés és a felterjesztett iratok, valamint az I. fokú eljárás vizsgálata, a tényállás tisztázásaÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO) Eljárás végeSzükség szerint hiánypótlási felhívás kiadása  ÉLBFF-FODöntés arról, hogy jogszabálysértő-e a döntés?ÉLBFF-FO I. fokú döntés megváltoztatása/ megsemmisítése ÉLBFF-FO I. fokú  döntés helybenhagyásaÉLBFF-FO Határozat közléseaz elsőfokúingatlanügyi hatóságon keresztül 
Hiánypótlási felhívásMegváltoztató/ megsemmisítő döntésHelybenhagyó döntés IGENNEM



1.7.2.24. A kormányablakok és a járási hivatalok biztonsági elemekkel kapcsolatos rendeléseinek összesítéseA járási hivatalok ingatlanügyi hatóságai a saját  és az illetékességi területükön működő kormányablakok által készített megrendelőinek megküldéseA megrendelések összegyűjtése és összesítése  Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban: ÉLBFF-FO) Összesített megrendelő Az összesített megrendelések megküldése  előzetes jóváhagyás céljából ÉLBFF-FO A Pénzügyi ésGazdálkodási Főosztály előzetes jóváhagyásaAz összesített megrendelések megküldése a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv felé ÉLBFF-FOFolyamat vége



1.7.2.25. A biztonsági elemek biztonságos tárolásával, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzése A járási hivatalok ingatlanügyi hatóságainál általános vizsgálat tartása  Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO)A biztonsági elemek biztonságos tárolásával, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzéseÉLBFF-FO Az ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyvJavaslat a járási hivatal ingatlanügyi hatósága felé további intézkedések megtételére ÉLBFF-FOFolyamat vége JavaslatUtóellenőrzésÉLBFF-FO Az utóellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyv



1.7.2.26. Földvédelmi szakkérdés vizsgálataHatósági eljárásban megkeresés a termőföld mennyiségi védelme szakkérdés tekintetében  más  kormányhivatal illetékességi területére A megküldött dokumentáció szakmai  áttekintése a tényállás teljes körű tisztázása,  illetékes Ingatlanügyi  hatóság megkeresése Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO)A földvédelmi szempontok mérlegelése  ÉLBFF-FOKifogást kell-e emelni, a tervezett bányászati tevékenységgel   kapcsolatban?ÉLBFF-FO Kifogást  nem emelő szakmai állásfoglalás előírásokkalÉLBFF-FO Jogszabályon alapuló szakmai vélemény ÉLBFF-FOIG EN NEMKifogást emelő szakmai állásfoglalásÉLBFF-FO Véleményezési eljárás vége
A megkeresés teljesítése  Megkeresés

Jogszabályon alapuló szakmai vélemény ÉLBFF-FO



1.7.2.27. Másodfokú földvédelmi eljárás Fellebbezés, valamint az első fokú eljárásban vizsgált okiratok másodfokú hatósághoz történő felterjesztése A járási hivatal által felterjesztett fellebbezés ügyében hatáskör, illetékesség vizsgálata Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya (továbbiakban:ÉLBFF-FO) A kérelem visszautasítása   hatáskör/illetékesség hiánya eseténÉLBFF-FO   Kérelem visszautasításáról szóló döntésAz I. fokú döntés elleni fellebbezés és a felterjesztett iratok, valamint az I. fokú eljárás vizsgálata, a tényállás tisztázása, szükség esetén szakhatóság/szakértőként kirendelhető hatóság megkeresése ÉLBFF-FO Eljárás végeHelyszíni szemle időpontjáról az ügyfelek kiértesítéseÉLBFF-FO A szakhatósági/szakkérdésbenkiadott állásfoglalások és a földvédelmi szempontok alapján mérlegelési jogkörben hozott II. fokú döntés:- helybenhagyás- megváltoztatás- megsemmisítésÉLBFF-FOHatározat közléseaz elsőfokúingatlanügyi hatóságon keresztül 
Értesítés a helyszíni szemlérőlHelybenhagyó/megváltoztató/ megsemmisítő döntésHelyszíni szemle megtartásaés dokumentálásaÉLBFF-FO JegyzőkönyvSzakértői/ szakhatósági állásfoglalás



1.7.2.28. Másodfokú földhasznosítással kapcsolatos eljárás Fellebbezés, valamint az első fokú eljárásban vizsgált okiratok másodfokú hatósághoz történő felterjesztéseA járási hivatal által felterjesztett fellebbezés ügyében hatáskör, illetékesség vizsgálata Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban: ÉLBFF-FO) A kérelem visszautasítása   hatáskör/illetékesség hiánya eseténÉLBFF-FO   Kérelem visszautasításáról szóló döntésAz I. fokú döntés elleni fellebbezés és a felterjesztett iratok, valamint az I. fokú eljárás vizsgálata, a tényállás tisztázása  ÉLBFF-FO Eljárás végeA szemle időpontjáról az ügyfelek kiértesítéseÉLBFF-FODöntésarról, hogy jogszabálysértő-e az I. fokú hasznosítási kötelezettség elmulasztását megállapító döntés?ÉLBFF-FO I. fokú döntés megváltoztatása/ megsemmisítéseÉLBFF-FO I. fokú  döntés helybenhagyásaÉLBFF-FO Határozat közléseaz elsőfokúingatlanügyi hatóságon keresztül 
Értesítés a helyszíni szemlérőlMegváltoztató/ megsemmisítő döntésHelybenhagyó döntés Helyszíni szemle megtartásaés dokumentálásaÉLBFF-FO Jegyzőkönyv/FeljegyzésIGENNEM



1.7.2.29. Másodfokú művelési ág változással kapcsolatos eljárás  Fellebbezés, valamint az első fokú eljárásban vizsgált okiratok másodfokú hatósághoz történő felterjesztése A járási hivatal által felterjesztett fellebbezés ügyében hatáskör,illetékesség vizsgálata Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO) A kérelem visszautasítása   hatáskör/illetékesség hiánya eseténÉLBFF-FO   Kérelem visszautasításáról szóló döntésAz I. fokú döntés elleni fellebbezés és a felterjesztett iratok, valamint az I. fokú eljárás vizsgálata, a tényállás tisztázása  ÉLBFF-FO Eljárás végeA szemle időpontjáról az ügyfelek előzetes értesítéseÉLBFF-FODöntésarról, hogy jogszabálysértő-e az I. fokú döntés?ÉLBFF-FO I. fokú döntés megváltoztatása/ megsemmisítéseÉLBFF-FO I. fokú  döntés helybenhagyásaÉLBFF-FO Határozat közléseaz elsőfokúingatlanügyi hatóságon keresztül 
Értesítés  szemlérőlMegváltoztató/ megsemmisítő döntésHelybenhagyó döntés Helyszíni szemle megtartásaés dokumentálásaÉLBFF-FO Jegyzőkönyv/feljegyzésIGENNEM



1.7.2.30. Másodfokú földhasználati nyilvántartással kapcsolatos eljárás Fellebbezés, valamint az első fokú eljárásban vizsgált okiratok másodfokú hatósághoz történő felterjesztése A fellebbezés visszavonása esetén az eljárás megszüntetéseÉLBFF-FO    Eljárást megszüntető döntésAz I. fokú döntés elleni fellebbezés és a felterjesztett iratok, valamint az I. fokú eljárás vizsgálata, a tényállás tisztázása  Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO) Eljárás végeSzükség szerint hiánypótlási felhívás kiadása  ÉLBFF-FODöntés arról, hogy jogszabálysértő-e az I. fokú döntés?ÉLBFF-FO I. fokú döntés megváltoztatása/ megsemmisítéseÉLBFF-FO I. fokú  döntés helybenhagyásaÉLBFF-FO Határozat közléseaz elsőfokúingatlanügyi hatóságon keresztül 
Hiánypótlási felhívásMegváltoztató/ megsemmisítő döntésÉLBFF-FOHelybenhagyó döntés ÉLBFF-FOIGENNEM



1.7.2.31.Településrendezési eszközök, a településfejlesztési koncepció , illetve az integrált településfejlesztési stratégia elkészítése vagy azok módosítása tekintetében az egyeztetési eljárásban történő véleményezésÖnkormányzat/ állami főépítész megkeresése településrendezési eszközök, településfejlesztési koncepció illetve integrált településfejlesztési stratégia véleményezése miatt A megküldött dokumentáció szakmai  áttekintése Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO)A földvédelmi szempontok mérlegelése és vizsgálata a beépítésre kijelölt területek módosításánál  ÉLBFF-FOKifogást kell-e emelni, a településrendezési eszköz készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területekkel kapcsolatban?ÉLBFF-FOEgyeztető tárgyaláson történő részvétel amennyiben indokoltÉLBFF-FO
Kifogást  nem emelő vélemény szakmai előírásokkalÉLBFF-FOJogszabályon alapuló szakmai vélemény ÉLBFF-FOIG EN NEMKifogást emelő véleményÉLBFF-FO Véleményezési eljárás vége Jogszabályon alapuló szakmai vélemény ÉLBFF-FO



1.7.2.32. Természetvédelmi kezelési terv tervezetére vonatkozó véleményTermészetvédelmi kezelési tervvel kapcsolatos véleményezési eljárásA földvédelmi szempontok Mérlegelése  ÉLBFF-FOKifogást kell emelni, a tervezett bányászati tevékenységgel   kapcsolatban?ÉLBFF-FO Kifogást  nem emelő vélemény szakmai előírásokkalÉLBFF-FO Jogszabályon alapuló szakmai vélemény Földhivatali OsztályIG EN NEMKifogást emelő szakmai véleményÉLBFF-FO Véleményezési eljárás vége Jogszabályon alapuló szakmai vélemény ÉLBFF-FOJogszabályon alapuló szakmai vélemény  Jogszabályon alapuló szakmai vélemény 
A megküldött dokumentáció szakmai  áttekintése Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO)



1.7.2.33. Koncessziós pályázatra javasolni tervezett terület és térrész jellemzésére, valamint a tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó tanulmány véleményezése Koncessziós pályázatra javasolni tervezett terület és térrész jellemzésére, valamint a tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó tanulmánnyal kapcsolatos véleménykérésA megküldött dokumentáció szakmai  áttekintése Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO)A földvédelmi szempontok mérlegelése  ÉLBFF-FOKifogást kell emelni, a tervezett bányászati tevékenységgel   kapcsolatban?ÉLBFF-FO Kifogást  nem emelő vélemény szakmai előírásokkalÉLBFF-FO Jogszabályon alapuló szakmai vélemény Földhivatali OsztályIG EN NEMKifogást emelő szakmai véleményÉLBFF-FO Véleményezési eljárás vége Jogszabályon alapuló szakmai vélemény ÉLBFF-FOJogszabályon alapuló szakmai vélemény Jogszabályon alapuló szakmai vélemény 



1.7.2.34. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító  határozat elleni fellebbezés Fellebbezés, valamint az első fokú eljárásban vizsgált okiratok másodfokú hatósághoz történő felterjesztése A járási hivatal által felterjesztett fellebbezés ügyében hatáskör, illetékesség vizsgálata Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya(továbbiakban:ÉLBFF-FO) A kérelem visszautasítása   hatáskör/illetékesség hiánya eseténÉLBFF-FO   Kérelem visszautasításáról szóló döntésAz I. fokú döntés elleni fellebbezés és a felterjesztett iratok, valamint az I. fokú eljárás vizsgálata, a tényállás tisztázása  ÉLBFF-FO Eljárás végeHelyszíni szemle időpontjáról az ügyfelek kiértesítéseÉLBFF-FODöntésarról, hogy jogszabálysértő-e az I. fokú döntés?ÉLBFF-FO I. fokú döntés megváltoztatása/ megsemmisítéseÉLBFF-FO I. fokú  döntés helybenhagyásaÉLBFF-FO Határozat közléseaz elsőfokúingatlanügyi hatóságon keresztül 
Értesítés a helyszíni szemlérőlMegváltoztató/ megsemmisítő döntésHelybenhagyó döntés 

Helyszíni szemle megtartásaés dokumentálásaÉLBFF-FO JegyzőkönyvIGENNEM



Vizsgálatkérés 1.8.1.1. Közegészségügyi vizsgálólaboratóriumi tevékenység
Vizsgálati jelentések megküldése

Mintavétel
Laboratóriumi eredmények kiértékeléseközlése

Mintavételi jegyző-könyvIktató-könyvVizsgálati minta átvétele, érkeztetéseVizsgálati minták szétosztása laboratóriumok számáraMintafeldolgozás Klasszikus-, műszeres analitikai és mikrobiológiai vizsgálatok végzése Munkalapok,printoutokLevélVizsgálati jelentésekElektronikusadatbázis(pl. Humán Vízhasználatok Környezet-egészségügyi szakrendszere)
Mintavételi ütemterv készítése Mintavételi ütemterv



Vizsgálatkérés
  Eredmények közlése

Mintavétel, helyszínivizsgálatok MintavételijegyzőkönyvIktatás, minták szétosztása Iktatókönyv, Laboratory Information Management System (LIMS) adatbázis
Mérési eredmények rögzítése Vizsgálati jegyzőkönyv,LIMS adatbáziselektronikusanLevél,Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatbáziselektronikusan

1.8.1.2. Környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumi tevékenység
Laboratóriumi vizsgálatok Munkafüzet,print outMérési eredményekkiértékelése



OK státusz az OLM adatbázisbanOK státusz az ENVIRIV adatbázisban

1.8.1.3.Levegőtisztaság-védelmi immissziós vizsgálatok Jogszabályban előírt mérési tevékenységVizsgálat jellegeÜzemeltetés Eszközök karbantartásaMintavétel előkészítéseKarbantartás ÁllomásnaplóKarbantartási jegyzőkönyv MűszernaplóKalibrálás JegyzőkönyvPontosságellenőrzési jegyzőkönyv Minta laboratóriumi feldolgozásainvalid státuszaz Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat(OLM) adatbázisban invalid státusza Közös Környezeti Információs Rendszer (ENVIRIV) adatbázisbanEredményekkiértékelése Eredményekkiértékelése
Manuális mérőhálózatAutomata mérőállomások

NEM Vizsgálati jegyzőkönyvIGENNEM Mintavétel



Jogszabályban előírt mérési tevékenység
  Vizsgálati jegyzőkönyv megküldése a vizsgálatkérő részére 

Mérési-, mintavételi terv készítése Mérési terv,Mintavételi tervEmissziómérés,mintavétel Mintavételi jegyzőkönyv
Mérési eredmények jegyzőkönyvben valórögzítése Vizsgálati jegyzőkönyvLevél

1.8.1.4. Levegőtisztaság védelmi emissziós vizsgálatok
A minta laboratóriumi feldolgozása Munkafüzet,Print outMérési eredményekkiértékeléseNEM IGEN



Vizsgálatkérés
Mérési jegyzőkönyv megküldése

Helyszíni szemleÜtemterv szerinti mintavétel 1.8.1.5. Zaj- és rezgésvizsgálatok Mintavételi tervA szükséges dokumentációkátvizsgálásaHelyszíni műszeresmérés Mérési naplóA mérési eredmények elektronikus feldolgozásaMérési eredmények kiértékelése, jegyzőkönyvben rögzítése Mérési jegyzőkönyvLevél



 Jogszabályban előírt mérési tevékenység
Eredmények megküldése az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer adatbázisba

Éves költségkeretigényléseÜtemterv szerinti mintavétel 1.8.1.6. Környezeti sugáregészségügyi vizsgálatok IgénylőlapMintavételi lapÜtemterv szerinti mintavétel Mintaelőkészítés MérlegnaplóRadioaktív izotópok műszeres analíziseMérési eredményekkiértékelése Mérési adatlapElektronikus adatbázis



Vizsgálatkérés 
Laboratóriumi eredmények továbbítása

Mintavétel
Laboratóriumi eredményekrögzítése

1.8.1.7. Járványügyi vizsgálólaboratóriumi tevékenység Mintavételi jegyző-könyvMinta-átvételi naplóVizsgálati minta átvétele, érkeztetéseVizsgálati minták szétosztása laboratóriumok számára Elektronikus és papír alapú háttér- dokumentációIktatás, megfelelőség ellenőrzés, feldolgozás részlegenkéntVizsgálatok végzése, kiértékelése Munkalapok,printoutokElektronikus elszámolási és  járványügyiadatokElektronikusés papíralapú vizsgálati rész- és végeredmények Elektronikusés papíralapú vizsgálati rész- és végeredmények 



Járványügyi bejelentés

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.1. Kötelező védőoltás elrendelése megbetegedési veszély esetén

Teljes ügyirat
Intézkedési kötelezettség  megállapításaIntézkedési kötelezettség hiányának megállapítása Érdemi döntés

NEM IGENBejelentés érkeztetése, szignálás, iktatásBejelentés értékelése Bejelentő lap
 Érintettek számának  meghatározása (megye, megye több települése)  Határozat (védőoltás elrendelése egészségügyi szolgáltató kötelezése)Védőoltások teljesítésének nyomon követése

Jelentés, állásfoglalás kérés szakmai irányító szervtől  Kockázatértékelés Határozat (védőoltás elrendelése érintett személy kötelezése)Oltásjelentés
Jelentés, megkeresés



Intézményi halmozódás bejelentése szakrendszerben (OTH Szakrendszeri Információs Rendszer, Epidemiológiai Felügyeleti Rendszer és Informatikai Rendszer)

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.2. Intézmény működésének korlátozása, megtiltása járvány esetén

Teljes ügyirat

Intézkedési kötelezettség  megállapításaIntézkedési kötelezettség hiányának megállapítása
Érdemi döntés Járványügyi  határozat

NEMIGENBejelentés érkeztetése, szignálás, iktatásBejelentés értékelése Bejelentő lap
 Hatáskör, illetékesség vizsgálata Áttétel eljáróhatósághozEljárás megindítása

 Vizsgálati eredmények értékeléseMintavételezés mikrobiológiai vizsgálathozHelyszíni vizsgálat, ellenőrzés  Minták feldolgozása, eredmény rögzítése, továbbítása  hatóság feléMinták szállítása vizsgáló-laboratóriumba VégzésJegyzőkönyvAdatlap
Zárójelentés készítése Eljárást megszüntető végzés

NEMIGEN



Járványügyi halmozódás bejelentése szakrendszerben (OTH Szakrendszeri Információs Rendszer, Epidemiológiai Felügyeleti Rendszer és Informatikai Rendszer) 

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.3. Személyforgalom, élőállat-, áruszállítás korlátozása, megtiltása járvány esetén

Teljes ügyirat

Intézkedési kötelezettség  megállapításaIntézkedési kötelezettség hiányának megállapítása
Érdemi döntés Járványügyi rendelkező határozat

IGEN NEM
Bejelentés érkeztetése, szignálás, iktatásBejelentés értékelése Bejelentő lap

 Hatáskör, illetékesség vizsgálata Áttétel eljáróhatósághozEljárás megindítása
 Vizsgálati eredmények értékeléseMintavételezés mikrobiológiai vizsgálathozHelyszíni vizsgálat, ellenőrzés  Minták feldolgozása, eredmény rögzítése, továbbítása  hatóság feléMinták szállítása vizsgáló-laboratóriumba VégzésJegyzőkönyvAdatlap

Zárójelentés készítése Eljárást megszüntető végzés

NEM IGEN



Légi szúnyogirtás engedélyezése iránti kérelem1.8.2.4. Légi szúnyogirtás engedélyezése  Illetékesség vizsgálataKérelem tartalmi, formai vizsgálataFüggőhatályúdöntés alkalmazásának vizsgálata Tényállás tisztázása(adategyeztetés,  irtószer, jármű, műszaki feltételek vizsgálata, kezelések időpontjának meghatározása) Eljárás megszüntetése
NEM Áttétel eljáróhatósághoz VégzésEljárás megszüntetéseKérelem visszautasítása VégzésHiánypótlásifelhívás VégzésVégzés

 Teljes ügyiratÉrdemi döntés Kérelmet elutasító határozat Ügyirat irattárba helyezés

Végzés IGEN
Kérelemnek helyt adó határozatFelhívás nyilatkozattételre, megkeresés Végzés

Ügyirat érkeztetése, szignálás, iktatás NEM NEMNEMIGEN IGENIGEN



Járványügyi ellenőrzés1.8.2.5. Védőoltási helyszín, oltóhely járványügyi ellenőrzése
Tényállástisztázása Eljárástmegszüntető végzésUtóellenőrzés

Egészségügyi szolgáltatók értesítése tervezett ellenőrzésről Oltóhelyek, védőoltások helyszínének helyszíni ellenőrzése  Értesítés Felkészülés az ellenőrzésre Előzetes feljegyzés Jegyzőkönyv
 Ügyirat irattárba helyezése Teljes ügyiratHatározat Eljárás megindításaHiányosságok, mulasztás, jogsértés hiányának megállapítása Intézkedéshiányosság, mulasztásmegállapításaesetén A jogszabályi előírások teljesítésére vonatkozó ellenőrzéstapasztalatainak értékeléseTájékoztató levél Érdemi döntés

IGEN NEMNEM JegyzőkönyvIGEN



Eset bejelentése1.8.2.6. Helyszíni járványügyi ellenőrzés
Tényállástisztázása Eljárástmegszüntető végzésUtóellenőrzés

Bejelentés, mikrobiológiai eredmény fogadása Bejelentés alapjául szolgáló helyszínjárványügyi helyszíni ellenőrzése  Bejelentő lap,vizsgálati lap Felkészülés az ellenőrzésre Előzetes feljegyzésJegyzőkönyv
 Ügyirat irattárba helyezése Teljes ügyiratHatározat Eljárás megindításaHiányosságok, mulasztás, jogsértés hiányának megállapítása Intézkedéshiányosság, mulasztásmegállapításaesetén A járványügyi ellenőrzéstapasztalatainak értékelése Zárójelentés Érdemi döntés

IGEN NEMNEM JegyzőkönyvIGEN



Kórházhigiénés ellenőrzés1.8.2.7. Járványügyi ellenőrzés (a fekvőbeteg-gyógyintézetekben az elkülönítés körülményei ellenőrzése)
Tényállástisztázása Eljárástmegszüntető végzésUtóellenőrzés

Egészségügyi szolgáltatókértesítése tervezettellenőrzésről Fekvőbeteg-gyógyintézet helyszíni ellenőrzése  ÉrtesítésFelkészülés az ellenőrzésre Előzetes feljegyzés Jegyzőkönyv
 Ügyirat irattárba helyezése Teljes ügyiratHatározat Eljárás megindításaHiányosságok, mulasztás, jogsértés hiányának megállapítása Intézkedéshiányosság, mulasztásmegállapításaesetén A helyszíni ellenőrzés  izoláció feltételeinek meglétére vonatkozó tapasztalatainak értékelése Jegyzőkönyv Érdemi döntés

IGEN NEMNEM JegyzőkönyvIGEN



Kórházhigiénés szakmaifelügyelet1.8.2.8. Egészségügyi szolgáltatók felett gyakorolt kórházhigiénés szakmai felügyeleti tevékenység
Utóellenőrzés

Egészségügyi szolgáltató értesítése tervezett ellenőrzésről Egészségügyi szolgáltatóhelyszíni szakmai felügyeletének megtartása ÉrtesítésFelkészülés a kórházhigiénés szakmai felügyeletre Előzetes feljegyzésJegyzőkönyv
 Ügyirat irattárba helyezése Teljes ügyiratÁtiratHiányosságok, mulasztás, jogsértés hiányának megállapításaIntézkedéshiányosság, mulasztásmegállapításaesetén A szakmai felügyelet tapasztalatainak értékelése Tájékoztató levélNEM JegyzőkönyvIGENNEM IGEN



Ellenőrzési ütemterv,munkaterv, 

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.9. Járási Dezinfekció, Dezinszekció, Deratizáció (DDD) szakterületi feladatokat érintő szakfelügyeleti tevékenység
Tájékoztató levélÚtmutató

Teljes ügyiratA beérkezett  adatok összegzése,értékeléseAz útmutató és ajelentési szempontok továbbításaÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatásA feladat áttekintése 
Jelentés

Háttér-információk ésszakmai anyagok összegyűjtése 
Az értékelés és a tapasztalatok továbbítása Tájékoztató levélA feladat végrehajtásaa járási hivatalokDDD szakterületi munkatársak által



Tervbírálatra való felkérés1.8.2.10.Egészségügyi intézmények létesítésével összefüggő kórházhigiénés tervbírálat, véleményezés
Tervbírálati megkeresés tartalmi, formai vizsgálata

Nyilatkozat
Felhívás nyilatkozattételre,iratcsatolásra LevélÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás

Tervegyeztetés,érdemi vizsgálatSzakmai vélemény Ügyirat irattárba helyezése  Teljes ügyirat
NEMIGENÉrtesítéstervegyeztetésről



Kórházhigiénés ellenőrzés1.8.2.11. Infekciókontroll kötelezettség ellenőrzése
Tényállástisztázása Eljárástmegszüntető végzésUtóellenőrzés

Egészségügyi szolgáltatók értesítése tervezett ellenőrzésről Infekciókontroll tevékenységhelyszíni ellenőrzése  Értesítés Felkészülés az ellenőrzésre Előzetes feljegyzés Jegyzőkönyv
 Ügyirat irattárba helyezése Teljes ügyiratHatározat Eljárás megindításaHiányosságok, mulasztás, jogsértés hiányának megállapítása Intézkedéshiányosság, mulasztásmegállapításaesetén Az infekciókontroll tevékenység ellenőrzéstapasztalatainak értékeléseTájékoztató levél Érdemi döntés

IGEN NEMNEM JegyzőkönyvIGEN



Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (MIAB) működtetése MIAB tanácsadó testület alakuló ülése Elfogadott ügyrend1.8.2.12. Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság működtetése Tagok beválasztásaMegyei stratégia, akcióterv kidolgozásaKövetkező ülés programjának, időpontjának meghatározása Megyei stratégia, akciótervMeghívóMeghívók kiküldése
MIAB ülésről összefoglaló jelentés megküldése a résztvevők részére.  Összefoglaló jelentésFelkészülés az ülés megtartására BemutatóMIAB ülés megtartásaMegyei stratégia, akcióterv elemzése Jegyzőkönyv

MIAB elnöke  (megyei tisztifőorvos)Megyei tisztifőorvosáltal javasolt titkár Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgató által kijelölt tagNemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelő  főigazgatója által kijelölt tagInfectológiai, mikrobiológiai, IC szakfelügyelő főorvosok



Csatlakozás az Országos Szakmai Információs Rendszerrendszer Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) alrendszeréhez
Éves jelentés készítése

Egészségügyi szolgáltatók kötelező csatlakoztatása az NNSR-hez1.8.2.13. Közreműködés az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzések és kórokozók monitorozására szolgáló országos adatbázis működtetésében  Átirat
Éves jelentés

 NNSR-be rögzített adatok napi, heti, havi lekérdezéseMegyei adatok összesítése, elemzéseAdatok egyeztetése a bejelentővel, adatok korrigálás Regisztráció koordinálása,teljesítésének ellenőrzése
Elemző jelentésElektronikus adatbázis



Dohánytermék gyártásbanúj adalékanyag bejelentése1.8.2.14. Dohánytermék gyártásban új adalékanyag bejelentése Hatáskör, illetékesség vizsgálataBejelentés érdemi tartalmi vizsgálata (Fizikai-kémiai tulajdonságok, alkalmazásra vonatkozó adatokIgazolások, technológiai leírás vizsgálata) NEM Áttétel eljáróhatósághoz Végzés
Bejelentés tudomásulvételének megtagadása Bejelentés tudomásul vétele Végzés

Nyilvántartásba vétel Levél, igazolás
Teljes ügyirat Ügyirat irattárba helyezés

IGENÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás

Kérelem
Új adalékanyag összevetése tiltott adalékanyagoklistájával KözzétételhonlaponFogyasztóvédelemért felelős miniszterEgészségügyért felelős miniszter tájékoztatása

Felhívás nyilatkozattételre, megkeresésIGEN NEM
Határozat NEM IGEN



Ellenőrzési ütemterv, bejelentés

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.14. Dohánytermék gyártásban új adalékanyag bejelentésének ellenőrzése VégzésJegyzőkönyv, nyilatkozat, adatszolgáltatás

Teljes ügyirat

Ellenőrzés megállapításainak értékelése
Felhasználó, kereskedő,engedélyesértesítése ellenőrzésről Intézkedés hiányosság, mulasztás megállapítása esetén Iratbemutatással meg-valósuló ellenőrzés (új adalékanyag bejelentésére vonatkozó dokumentáció ellenőrzése)  Hiányosság, mulasztás, jogsértés hiányának megállapítása NEMIGENEljárás megindítása Felhívás nyilatkozattételre, megkeresés VégzésBejelentéstudomásul vétele  HatározatIGEN NEM

NEMIGEN Tényállás tisztázása (bejelentés, fizikai-kémiai tulajdonságok, alkalmazásra vonatkozó adatokIgazolások, technológiai leírás vizsgálata, összevetés tiltott adalékanyagok listájával) Mulasztás jogkövetkezményeinek megállapításaNyilvántartásba vételKözzétételhonlapon,tájékoztatásLevél, igazolás



Ivóvízbiztonsági terv  elfogadása iránti kérelem1.8.2.16. Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása Hatáskör, illetékesség vizsgálataKérelem tartalmi, formai vizsgálataFüggőhatályúdöntés alkalmazásának vizsgálata Tényállás tisztázása(adategyeztetés, veszélyazonosítás, kockázatelemzés, vízzel érintkező anyagok, egyedi szabályozók vizsgálata)
NEM Áttétel eljáróhatósághoz VégzésEljárás megszüntetéseKérelem visszautasítása VégzésHiánypótlásifelhívás VégzésVégzés

 Teljes ügyiratÉrdemi döntés Kérelmet elutasító határozat Ügyirat irattárba helyezés

Végzés
IGEN

Kérelemnek helyt adó határozatFelhívás nyilatkozattételre, megkeresés Végzés
Ügyirat érkeztetése, szignálás, iktatás

NEM
NEMIGENIGEN NEM Eljárás megszüntetése



Éves ellenőrzési ütemterv

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.17. Ivóvízbiztonsági tervben foglaltak ellenőrzése VégzésJegyzőkönyv

Teljes ügyirat

Helyszíni ellenőrzés megállapításainak értékelése
Üzemeltető értesítése ellenőrzésről Intézkedés hiányosság, mulasztás megállapítása eseténHelyszíni ellenőrzés (ivóvízbiztonsági terv-ben foglaltak, általános közegészségügyi előírások ellenőrzése)  Hiányosság, mulasztás, jogsértés hiányának megállapítása

Utóellenőrzés Eljárást megszüntetővégzésNEMIGENEljárás megindításaTényállás tisztázása(adategyeztetés, veszélyazonosítás, kockázatelemzés, vízzel érintkező anyagok, egyedi szabályozók vizsgálata) Felhívás nyilatkozattételre, megkeresés VégzésÉrdemi döntés  HatározatNEM
IGEN

IGEN
NEM



Ivóvíz vizsgálati program elfogadása iránti kérelem1.8.2.18. Üzemeltetői vízvizsgálatok jóváhagyása Hatáskör, illetékesség vizsgálataKérelem tartalmi, formai vizsgálataFüggőhatályúdöntés alkalmazásának vizsgálata Tényállás tisztázása(adategyeztetés,  paraméterek, mintaszámok vizsgálata, mintavételi helyek meghatározása) Eljárás megszüntetése
NEM Áttétel eljáróhatósághoz VégzésEljárás megszüntetéseKérelem visszautasítása VégzésHiánypótlásifelhívás VégzésVégzés

 Teljes ügyiratÉrdemi döntés Kérelmet elutasító határozat Ügyirat irattárba helyezés

Végzés IGEN
Kérelemnek helyt adó határozatFelhívás nyilatkozattételre, megkeresés Végzés

Ügyirat érkeztetése, szignálás, iktatás
NEM NEMNEM

IGEN IGENIGEN



Ivóvíz mintavételi ütemterv

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.19. Ivóvízminőség hatósági ellenőrzése
Jegyzőkönyv

Teljes ügyirat
Hatáskör vizsgálata (vízellátó rendszer) Kifogásolt, nem megfelelő vízminőségmegállapításaMegfelelő vízminőség megállapítása

Utóellenőrzés VégzésÉrdemi döntés Határozat
NEM IGEN

Ivóvíz mintavételezés mintavételi helyekenIvóvíz minták szállítása vizsgáló-laboratóriumbaIvóvíz minták feldolgozása, eredmény rögzítése nyilvántartó programban, eredmény továbbítása eljáró hatóság felé  Vizsgálati eredmények értékelése Hatáskör vizsgálata (vízellátó rendszer)Járási Hivatal tájékoztatása Áttétel Járási HivatalhozNEM NEMIGENIGEN



Ivóvíz mintavételi ütemterv, üzemeltető bejelentése határérték túllépésről

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.20. Ivóvízminőségi-javító intézkedés elrendelése Jegyzőkönyv

Teljes ügyirat
Hatáskör vizsgálata (vízellátó rendszer) Kifogásolt, nem megfelelő vízminőségmegállapításaMegfelelő vízminőség megállapítása

Utóellenőrzés VégzésÉrdemi döntés Határozat
NEM IGEN

Ivóvíz mintavételezés mintavételi helyekenIvóvíz minták szállítása vizsgáló-laboratóriumbaIvóvíz minták feldolgozása, eredmény rögzítése nyilvántartó programban, eredmény továbbítása eljáró hatóság felé  Vizsgálati eredmények értékelése Hatáskör vizsgálata (vízellátó rendszer)Járási Hivatal tájékoztatása Áttétel Járási HivatalhozHatárérték, parametrikus érték túllépés okának vizsgálata Önkormányzat, területi vízügyi hatóság, Élelmiszerlánc-felügyeleti szervtájékoztatása Tájékoztató levélNEM NEMIGEN
IGEN



Ellenőrzési ütemterv

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.21. Vízkezelésre, vízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírások ellenőrzése VégzésJegyzőkönyv

Teljes ügyirat

 Ellenőrzés megállapításainak értékelése (engedélyek érvényességének, közhitelesnyilvántartásban meglétének ellenőrzése)
Vízmű értesítése ellenőrzésről Intézkedés hiányosság, mulasztás megállapítása esetén Hiányosság, mulasztás, jogsértés hiányának megállapítása

Utóellenőrzés Eljárást megszüntetővégzés
Eljárás megindításaTényállás tisztázása(adategyeztetés) Felhívás nyilatkozattételre, megkeresés VégzésÉrdemi döntés Határozat

NEMHelyszíni ellenőrzés, iratbemutatással meg-valósuló ellenőrzés (vízzel érintkező anyagok dokumentációjának ellenőrzése) 
NEM NEM

IGEN
IGEN IGEN



Ivó és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyag, termék bejelentése1.8.2.22. Nyilvántartásba vett anyag, termék közegészségügyi felülvizsgálata Hatáskör, illetékesség vizsgálataBejelentés érdemi tartalmi vizsgálata (termék, forgalmazó, gyártó, szakvélemény, használati útmutató vizsgálata)
Anyag, termék népegészségügyi szempontú kockázatának értékelése

Alkalmazási feltétek, előírások teljesülése, tájékoztatási kötelezettség hatósági ellenőrzése
NEM Áttétel eljáróhatósághoz VégzésBejelentés tudomásulvételének megtagadása Bejelentés tudomásul vétele (feltétel meghatározás) KérelemNyilvántartásba vétel Levél, igazolásHatározat IGEN

 Teljes ügyiratTörlés nyilvántartásból 
Jegyzőkönyv, nyilatkozat

 Ügyirat irattárba helyezés Felülvizsgálati kérelem jóváhagyásaHatározat

Ügyirat érkeztetése, szignálás, iktatás
Nyilvántartásba vett anyag, termék felülvizsgálatának kezdeményezése bejelentő részérőlFelülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálata (minőségbiztosítás, technológia,biztonsági adatlap, minőségi bizonyítvány vizsgálata)Ellenőrzés megállapításainak értékelése (technológia, adatlap, leírások, utasítások ellenőrzése) HatározatHatósági ellenőrzés lezárása Jegyzőkönyv, végzés

Kérelem
IGEN

IGENNEM
NEM IGEN



Ivóvíz-ellátásban alkalmazott technológia engedélyezése iránti kérelem1.8.2.23. Ivóvíz-ellátásban alkalmazott technológiák engedélyezése Hatáskör, illetékesség vizsgálataKérelem  tartalmi és formai vizsgálata 
Technológianépegészségügyi szempontú kockázatának értékeléseEngedélyezett techno-lógia alkalmazási feltételeinek betartása, előírások teljesülése, tájékoztatási kötelezettség hatósági ellenőrzése

NEM Áttétel eljáróhatósághoz VégzésVégzésVégzés

 Teljes ügyiratEngedély visszavonása 
Jegyzőkönyv, nyilatkozat

 Ügyirat irattárba helyezés Felülvizsgálati kérelem jóváhagyásaHatározat

Ügyirat érkeztetése, szignálás, iktatás
Engedélyezett technológia felülvizsgálata iránti kérelemFelülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálata (anyagok, minőség, gyártói nyilatkozat, útmutató vizsgálata)Ellenőrzés megállapításainak értékelése (technológia, leírások, utasítások ellenőrzése) HatározatHatósági ellenőrzés lezárása Jegyzőkönyv, végzés

Kérelem
Eljárás megszüntetéseKérelem visszautasításaHiánypótlási, nyilatkozattételrefelhívás Eljárás megszüntetéseVégzés VégzésFüggőhatályúdöntés alkalmazásának vizsgálata Tényállás tisztázása, érdemi vizsgálat(kioldódó szennyező anyagok, mikrobiológiai minőség változás, íz- és szaganyagok hatásának vizsgálata) Érdemi döntés Kérelmet elutasító határozatKérelemnek helyt adó határozatIGEN NEMNEMNEM

NEM IGENIGEN
IGEN



Üzemeltető bejelentése víziközmű-szolgáltatás  korlátozásáról, felfüggesztéséről  1.8.2.24. Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági feladatok Hatáskör, illetékesség vizsgálataBejelentés érdemi  vizsgálata (korlátozással, felfüggesztéssel érintettek körének vizsgálata) NEM Áttétel eljáróhatósághoz Végzés
Bejelentés tudomásulvételének megtagadása Bejelentés tudomásul vétele Levél, igazolásHatározat

 Teljes ügyirat Ügyirat irattárba helyezés

IGENÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás
Tényállás tisztázása(létfenntartási, közegészségügyi feltételek vizsgálata) Végzés

Nem lakossági felhasználókEgészségügyi és gyermekintézmény felhasználók Lakossági felhasználókKorlátozott, felfüggesztett szolgáltatás jellegének vizsgálataKözüzemi ivóvíz szolgáltatás esetén létfenntartási, közegészségügyi vízigény biztosításának vizsgálata Nem ivóvíz szolgáltatást érintő korlátozás, felfüggesztés megállapításaÜzemeltető felhívása nyilatkozattételre IGENNEM NEMIGEN



Katasztófavédelmi szerv területi szerve tájékoztatása közérdekű szolgáltató kijelöléseiránti eljárás megindításáról

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.25. Közszolgáltatás ellátás kiesése miatt járványveszély, közegészségügyi kockázat kialakulásának megállapításaLevélLevél

Teljes ügyirat
Kockázat megállapítása

Tájékoztatás a katasztófa-védelmi szerv területi szerve részére aközérdekű szolgáltatóra vonatkozó közegészségügyi előírásokról  Kockázat hiányának megállapítása Eljárás megindításaTényállás tisztázása(Járványveszély, súlyos közegészségügyi kockázat elhárításához szükséges körülmények meghatározása)Érdemi döntés Határozat
NEM IGEN

Eljárás megindításáról szóló tájékoztatás tudomásul vételeKatasztófavédelmi szerv területi szerve tájékoztatásaideiglenes közszolgáltatási ellátás kieséséről Járványveszély, súlyos közegészségügyi kockázat kialakulásának mérlegelése
A katasztófa-védelmi szerv területi szerveértesítése

Tájékoztató levél
Levél



Vízforgató berendezéslétesítése,üzemeltetés alóli felmentés iránti kérelem1.8.2.26. Vízforgató berendezés létesítése, üzemeltetése alóli felmentés engedélyezése  Illetékesség vizsgálataKérelem tartalmi, formai vizsgálataFüggőhatályúdöntés alkalmazásának vizsgálata Eljárás megszüntetéseNEM Áttétel eljáróhatósághoz VégzésEljárás megszüntetéseKérelem visszautasítása VégzésHiánypótlásifelhívás VégzésVégzés Teljes ügyiratÉrdemi döntés Kérelmet elutasító határozat Ügyirat irattárba helyezésVégzés IGEN Kérelemnek helyt adó határozatFelhívás Nyilatkozattételre,megkeresés VégzésÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás IGENTényállás tisztázása(hidraulikai műszaki feltételek, gyógyvíz összetétel, gyógyvíz mennyiség rendelkezésre állásának vizsgálata) BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakhatóságmegkereséseSzakhatóság bevonásának vizsgálata Szakhatóságiállásfoglalás, szakkérdésbenvéleményáttekintése VégzésSzakhatósági állásfoglalásNEM NEMNEMIGENIGEN



Ütemterv

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.27. Minta-Menza program működtetése LevélJegyzőkönyv, nyilatkozat, adatszolgáltatás

Teljes ügyirat

Vizsgálat megállapításainak elemzése étlap, nyersanyag-kiszabatalapján
Főzőkonyhaértesítése helyszíni vizsgálatról, konzultációról

Meg nem felelőség megállapítása
Helyszíni vizsgálat, konzultáció, adatkérés  (közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyielőírások vizsgálata) 

 Megfelelőség megállapítása
Utóellenőrzés

IGEN Eljárás megindításaÉrdemi döntés HatározatNEMÉtrend-értékelés elkészítése Nutricomp tápanyagszámító szoftver segítségével Tényállás tisztázása Levél, igazolás Értesítés
IGENNEM



Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági megkeresése elvi vízjogi engedélyezési eljárásban1.8.2.28. Szakhatósági közreműködés elvi vízjogi engedélyezési eljárásban VégzésSzakhatósági megkeresés tartalmi, formai vizsgálata Áttétel eljáróhatósághozSzakhatósági eljárás megszüntetése Végzés
Szakhatósági állásfoglalásHiánypótlásifelhívás Eljáró hatóság értesítése LevélÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás Hatáskör, illetékesség vizsgálataÉrdemi vizsgálat (dokumentáció, vízzel érintkező anyagok, szerelvények vizsgálata, engedélyek, közműnyilatkozatok áttekintése)Érdemi döntés Ügyirat irattárba helyezése  Teljes ügyirat

NEMIGEN
Szakhatósági állásfoglalás megküldése megkereső hatósághoz

NEMIGEN



Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági megkeresése vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban 1.8.2.29. Szakhatósági közreműködés vízjogi létesítési engedélyezési eljárásbanVégzésSzakhatósági megkeresés tartalmi, formai vizsgálata Áttétel eljáróhatósághozSzakhatósági eljárás megszüntetése Végzés
Szakhatósági állásfoglalásHiánypótlásifelhívás Eljáró hatóság értesítése LevélÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás Hatáskör, illetékesség vizsgálataÉrdemi vizsgálat (dokumentáció, vízzel érintkező anyagok, szerelvények vizsgálata, engedélyek, közműnyilatkozatok áttekintése)Érdemi döntés Ügyirat irattárba helyezése  Teljes ügyirat

NEMIGENSzakhatósági állásfoglalás megküldése megkereső hatósághoz
NEMIGEN



Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági megkeresése vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban1.8.2.30. Szakhatósági közreműködés vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásbanVégzésSzakhatósági megkeresés tartalmi, formai vizsgálata Áttétel eljáróhatósághozSzakhatósági eljárás megszüntetése Végzés
Szakhatósági állásfoglalásHiánypótlásifelhívás Eljáró hatóság értesítése LevélÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás Hatáskör, illetékesség vizsgálataÉrdemi vizsgálat (dokumentáció, ivóvízvizsgálati jelentések, eredmények,vízzel érintkező anyagok, szerelvények vizsgálata, engedélyek, közműnyilatkozatok áttekintése)Érdemi döntés Ügyirat irattárba helyezése  Teljes ügyirat

IGEN NEM
Szakhatósági állásfoglalás megküldése megkereső hatósághoz

NEMIGEN



Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági megkeresése vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban1.8.2.31. Szakhatósági közreműködés vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásbanVégzésSzakhatósági megkeresés tartalmi, formai vizsgálata Áttétel eljáróhatósághozSzakhatósági eljárás megszüntetése Végzés
Szakhatósági állásfoglalásHiánypótlásifelhívás Eljáró hatóság értesítése LevélÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás Hatáskör, illetékesség vizsgálataÉrdemi vizsgálat (dokumentáció, ivóvízvizsgálati jelentések, eredmények,vízzel érintkező anyagok, szerelvények vizsgálata, engedélyek, közműnyilatkozatok áttekintése)Érdemi döntés Ügyirat irattárba helyezése  Teljes ügyirat

NEMIGENSzakhatósági állásfoglalás megküldése megkereső hatósághoz
NEMIGEN



Szakvélemény kérés településrendezési eljárásban1.8.2.32. Közegészségügyi véleményezés településfejlesztéssel kapcsolatos eljárásában FeljegyzésMegkeresés tartalmi vizsgálata(kockázatelemzés) Áttétel hatáskörrel rendelkezőhatósághoz
NyilatkozatHiánypótlás LevélÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás Hatáskör  vizsgálataÉrdemi vizsgálat (településrendezési eszközök tervezetének, módosításának köz-egészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású hatásvizsgálata)Szakmai vélemény Ügyirat irattárba helyezése  Teljes ügyiratSzakmaivélemény megküldése önkormányzat részére

NEMIGEN NEMIGEN



Ellenőrzési ütemterv, bejelentés

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.33. Munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó előírások ellenőrzése VégzésJegyzőkönyv, nyilatkozat, adatszolgáltatás

Teljes ügyirat

Ellenőrzés megállapításainak értékelése (kockázatelemzés, bejelentési kötelezettség, egészségügyi dokumentáció, oktatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, mérés)
Munkáltatóértesítése ellenőrzésről Intézkedés hiányosság, mulasztás megállapítása eseténHelyszíni ellenőrzés, iratbemutatással meg-valósuló ellenőrzés (mesterséges optikai sugárzásra vonatkozó előírások ellenőrzése)  Hiányosság, mulasztás, jogsértés hiányának megállapítása

Utóellenőrzés Eljárást megszüntetővégzés
Eljárás megindításaTényállás tisztázása(adategyeztetés, veszélyazonosítás, kockázatelemzés tartalmi vizsgálata, mérési eredmények elemzése) Felhívás nyilatkozattételre, megkeresés VégzésÉrdemi döntés Határozat

NEM
IGEN

NEMIGEN
Ellenőrzés megállapításainak értékelése (kockázatelemzés, bejelentési kötelezettség, egészségügyi dokumentáció, oktatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, mérés)

NEM



Ellenőrzési ütemterv, bejelentés

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.34. Fizikai tényezők hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó előírások ellenőrzése VégzésJegyzőkönyv, nyilatkozat, adatszolgáltatás

Teljes ügyirat

Ellenőrzés megállapításainak értékelése (mérés, kockázat-elemzés, bejelentési kötelezettség, egészségügyi dokumentáció, oktatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése)
Munkáltatóértesítése ellenőrzésről Intézkedés hiányosság, mulasztás megállapítása eseténHelyszíni ellenőrzés, iratbemutatással meg-valósuló ellenőrzés (munkavállalót érintő fizikai tényezőkre vonatkozó előírások ellenőrzése)  Hiányosság, mulasztás, jogsértés hiányának megállapítása

Utóellenőrzés Eljárást megszüntetővégzés
Eljárás megindításaTényállás tisztázása(mérési eredmények elemzése, adat-egyeztetés, veszélyazonosítás, kockázatelemzés tartalmi vizsgálata) Felhívás nyilatkozattételre, mrgkeresés VégzésÉrdemi döntés Határozat

NEM
IGEN

Ellenőrzés megállapításainak értékelése (mérés, kockázat-elemzés, bejelentési kötelezettség, egészségügyi dokumentáció, oktatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése)
IGEN NEMIGEN

NEM



Elektromos, mágneses, elektromágneses terek expozíciójából származó káros hatásra vonatkozó bejelentés

Ügyirat irattárba helyezése Nem megalapozott bejelentésről bejelentő tájékoztatásaÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás
1.8.2.35. Lakosság expozíciójának várható mértéke, határérték betartásának ellenőrzéseLevél

Tájékoztató levélLevél
Teljes ügyiratBejelentés elbírálásaBejelentés elutasításának,  mellőzésénekvizsgálataÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás Hatáskör, illetékesség vizsgálata Áttétel Bejelentés érdemi  vizsgálata (információkérés,helyszíni vizsgálat)Intézkedés megalapozott bejelentés esetén Eljárás kezdeményezése, feljelentés, tájékoztató levél

NEMIGEN Együttes mérés  NemzetiMédia és Hírközlési HatóságmegkereséseIGENNEM NEMNEM
IGENIGEN



Országos Atomenergia Hivatal, Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkársága által megküldött engedély

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.36. Ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelmére vonatkozó előírások ellenőrzése VégzésJegyzőkönyv, nyilatkozat, adatszolgáltatás

Teljes ügyirat

Ellenőrzés megállapításainak értékelése (radiológiai eljárás-ok alkalmazására, radiológiailétesítményekre, berendezésekre vonatkozó előírások, védőeszközök, jelzések ellenőrzése)
Engedélyesértesítése ellenőrzésről Intézkedés hiányosság, mulasztás megállapítása eseténHelyszíni ellenőrzés, iratbemutatással meg-valósuló ellenőrzés (ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészség-védelmének ellenőrzése)  Hiányosság, mulasztás, jogsértés hiányának megállapítása

Utóellenőrzés Eljárást megszüntetővégzés
Eljárás megindításaTényállás tisztázása(adategyeztetés, radiológia eljárások berendezések, létesítmények vizsgálata, minőség-ellenőrzési gyakorlat elemzése) Felhívás nyilatkozattételre, megkeresés VégzésÉrdemi döntés Határozat

NEMIGEN NEM
IGEN

IGENNEM



Jogszabály alapján végzendő feladat

Ügyirat irattárba helyezése
HelyzetértékelésB.A.Z. megyére vonatkozóan1.8.2.37. Lakosság egészségi állapotának alakulását veszélyeztető tényezők vizsgálata
A megoldandóproblémákazonosítása és bemutatása Teljes ügyirat

A problémákcsoportosításaA probléma kezelhetőségének vizsgálata
Helyi közösségiszükségletekazonosításaDemográfiai, epidemiológiai, egészségi állapotJellemzők elemzéseEgészségügyi szolgáltatók jellemzőinek éselérhetőségének elemzéseAz egészséget befolyásoló tényezők elemzéseFöldrajzi,gazdasági és jogszabályi környezet elemzése

A probléma megoldásához szükséges erőforrás mértékeAzonnalibeavatkozást Igénylő problémákJó stratégiávalhelyben megoldhatóproblémákKomplex,nagy volumenű,ágazatot érintő problémákA probléma kezelhetőségénekmértéke a meglévőkompetencia alapjánElkészített jelentés továbbítása     Levél 



 Jogszabályi előírás alapján végzendő feladat

Ügyirat irattárba helyezése
Behívási ütemterv készítése,érintett védőnők,és önkormányzatok tájékoztatása 

Háziorvosikörzetek kijelölése 
1.8.2.38. Szűrési koordinációs tevékenység

Hozzárendelt szűrésilistákTájékoztató levél
Járási Hivataloktól tájékoztatás kérésea szervezett lakossági méhnyakszűrésben Érintett háziorvosi Körzetek kijelöléséről Szűrési listák védőnőhöz rendelése az Onkológiai Szűrési Rendszer kommunikációs modul (OSZRComm) rendszerbenTájékoztató levél Összeállított szűrésilista megküldéseaz Informatikai Osztály részére

Citológiai kenetekhavi és negyedévesjelentéseinek feldolgozása,  megküldése azEMMI OTF HÁT felé Havi és negyedévesÖsszesítőjelentés

Szervezett lakossági emlőszűrési kapacitás-nyilatkozat bekérésea komplexmammográfiásközponttólHáziorvosi körzetek listája
Egészségügyi Intézmények, önkormányzatok tájékoztatásaaz aktuális behívásokrólEmberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság (EMMI OTF HÁT)tájékoztatásaa szűrési listák elkészültérőlTájékoztató levélHavi és negyedévesÖsszesítőjelentés

Védőnői méhnyak-szűrési listák elkészítésea szűrő védőnőkadatbázisa alapján SzűrésilistákSzűrési listák összeállítása,BAZ megyéhez rendelése az OSZRComm rendszerben Hozzárendelt szűrésilistákÉrintett védőnők és az EMMI OTF HÁTtájékoztatásaa szűrési listák elkészültéről Tájékoztató levél
SzűrésilistaHázi-orvosonként szétbontottszűrési listaJelszavas védelembeállítása, érintett háziorvosok felkérése a lista validálásáraValidált szűrési lista összeállítása, KomplexMammográfiás Központhoz (KMK) rendelése az OSZRComm rendszerben Hozzárendelt szűrésilistaTájékoztató levél KMK által megküldötthavi és negyedévesjelentéseinek feldolgozása,  megküldése azEMMI OTF HÁT feléProgram szakmai értékelése Levél



 Jogszabály alapján végzendő feladat

Ügyirat irattárba helyezése

Az azonosítottproblémákmegoldásátszolgáló célokmeghatározása 1.8.2.39. Közreműködés lakosságot érintő, megelőzést szolgáló programokban Célcsoportokfelsorolása   Kommunikációs üzeneteklistájaA közvetlen ésközvetettcélcsoportok, érintettek köre ésa hatásterületbemutatása Indikátorok, mérföldkövekmeghatározása   Kommunikációs eszközöklistájaA beavatkozásvárhatóeredményeinek, hatásainak, hosszú távú hasznosulásánakelemzése Cselekvésiütemterv összeállítása Kommunikációsütemterv
Teljes ügyiratMegvalósításban részt vevők bemutatása (végzettség, tapasztalat, feladat, munkaidő)

Kommunikációsterv elkészítéseMegvalósításÉrtékelés(relevancia,eredményesség,hatékonyság)Következtetés, javaslatokElkészített jelentés megküldése Jelentés



Ellenőrzési ütemterv,bejelentés, Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkársága felkérése

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.40. Ápolás szakfelügyeleti tevékenység értesítés
Tájékoztató levélJegyzőkönyv

Teljes ügyirat
Szakfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatainak értékeléseEgységesített ellenőrzési jegyzőkönyv előkészítéseÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatásEgészségügyi szolgáltató értesítése ellenőrzésről

Intézkedés hiányosság, mulasztás megállapítása esetén Eljárás kezdeményezése, feljelentés, tájékoztató levél
Nyilvántartás adatainak, jogszabályi előírások áttekintéseHelyszíni szakfelügyeleti ellenőrzés  Hiányosság, mulasztás, jogsértés hiányának megállapításaUtóellenőrzés JegyzőkönyvNEM IGEN



Ellenőrzési ütemterv,munkaterv 

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.41. Járási szakfelügyelő vezető ápolókat érintő szakfelügyeleti tevékenység
Tájékoztató levélÚtmutató

Teljes ügyiratA beérkezett  adatok összegzése,értékeléseAz útmutató és ajelentési szempontok továbbításaÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatásA feladat áttekintése 
Jelentés

Háttér-információk ésszakmai anyagok összegyűjtése 
Az értékelés és a tapasztalatok továbbítása Tájékoztató levélA feladat végrehajtásaa járási hivatalokszakfelügyelő ápolói által



Ellenőrzési ütemterv,bejelentés, Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkársága felkérés

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.42. Védőnői szakfelügyeleti tevékenység értesítés
Tájékoztató levélJegyzőkönyv

Teljes ügyirat
Szakfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatainak értékeléseEgységesített ellenőrzési jegyzőkönyv előkészítéseÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatásEgészségügyi szolgáltató értesítése ellenőrzésről

Intézkedés hiányosság, mulasztás megállapítása esetén Eljárás kezdeményezése, feljelentés, tájékoztató levél
Nyilvántartás adatainak, jogszabályi előírások áttekintéseHelyszíni szakfelügyeleti ellenőrzés  Hiányosság, mulasztás, jogsértés hiányának megállapításaUtóellenőrzés JegyzőkönyvNEM IGEN



Ellenőrzési ütemterv,munkaterv, 

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.43. Járási szakfelügyelő vezető védőnőket érintő szakfelügyeleti tevékenység
Tájékoztató levélÚtmutató

Teljes ügyiratA beérkezett  adatok összegzése,értékeléseAz útmutató és ajelentési szempontok továbbításaÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatásA feladat áttekintése 
Jelentés

Háttér-információk ésszakmai anyagok összegyűjtése 
Az értékelés és a tapasztalatok továbbítása Tájékoztató levélA feladat végrehajtásaa járási hivatalokszakfelügyelő védőnői által



Egészségügyi intézményjóváhagyás céljából megküldött egészségügyi válsághelyzeti terve (EVT)

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.44. Közreműködés egészségügyi válsághelyzeti, veszélyhelyzeti ellátásbanTájékoztató levél
Jóváhagyott EVT Teljes ügyiratA jóváhagyott EVTmegküldése atervezésért felelős személy részére 

Az EVT visszaküldéseátdolgozásraa tervezésért felelős személynek, hiányosságok megjelölésével
Ügyirat érkeztetése, szignálás, iktatás Az EVT áttekintése,elemzése

EllenjegyzéstkezdeményezőlevélAz EVT megküldése ellenjegyzés céljábóla Megyei Védelmi Bizottság (MVB)Elnöke részére
 Hiányosságmegállapítása

Az EVT jóváhagyása EVT átdolgozásatervezésért felelős személyrészérőlEllenjegyzésa MVB elnökerészéről
EVTteljességének megállapításaTájékoztató levél NEMNEMIGEN IGEN



Kérelem1.8.2.45. Kérelemre induló elsőfokú hatósági eljárás Hatáskör, illetékesség vizsgálataKérelem tartalmi, formai vizsgálataFüggőhatályúdöntés alkalmazásának vizsgálata Tényállás tisztázása(helyszíni szemle,tárgyalás,megkeresés,szakértő kirendelése) Végzés, feljegyzés
NEM VégzésKérelem visszautasításaÁttétel eljáróhatósághoz VégzésEljárás megszüntetéseKérelem visszautasítás VégzésHiánypótlásifelhívás VégzésVégzésIGENSzakhatóság bevonásának,szakkérdésszükségességének vizsgálata 

Jogorvoslati intézkedésBizonyítékok ismertetése indokoltságának áttekintése Szakhatóságiállásfoglalás, szakkérdésbenvéleményáttekintése
 Teljes ügyirat

Szakhatósági állásfoglalás, feljegyzésBizonyítékok ismertetéseDöntés véglegességénekvizsgálata ÉrtesítésÉrdemi döntés Határozat,végzésVégrehajtáselrendeléseUtóellenőrzés Ügyirat irattárba helyezés
Szakhatóság, társosztály,megkeresése

Végzés Eljárás megszüntetéseNEM NEMIGEN IGEN
IGENIGEN

IGEN NEMNEMNEM Végzés



Felterjesztett fellebbezés

Ügyirat irattárba helyezése
Ügy iratainak áttekintése

Másodfokúdöntés
1.8.2.46. Másodfokú hatósági eljárás

Végzés, feljegyzés, szakhatósági állásfoglalásvégzésLevél
Helybenhagyó határozat, végzésTeljes ügyiratDöntés és irat-anyag megküldése első fokú hatósághoz

Fellebbezés, előzményi iratokáttekintéseFellebbezés, előzményi iratokáttekintése Megváltoztató, megsemmisítő, határozat, végzésÚj eljárásra utasító  végzéssemmisségi ok esetén
Másodfokú szakhatóságmegkeresése, szakkérdés vizsgálata 

Első fokú hatóság felhívása iratokmegküldésére,nyilatkozat-tételreIGEN NEM Visszautasítás,kiegészítő bizonyításlefolytatásaNEMNEMIGEN IGEN



Elsőfokú hatóság döntésének kézhezvétele

Ügyirat irattárba helyezése
Az eljárás, döntés tartalmi, formai vizsgálata1.8.2.47. Felügyeleti eljárás Levél  Jogszabálysértő mulasztás felszámolására vonatkozó döntés

Teljes ügyirat
Megváltoztató, megsemmisítő, határozat, végzésÚj eljárásra utasító  végzésFelügyeletidöntés Másik eljáróhatóságot kijelölő végzésFegyelmi eljárás kezdeményezése

Első fokú hatóság felhívása iratokmegküldésére,nyilatkozat-tételreIGEN NEM



Szakhatósági megkeresés1.8.2.48. Szakhatósági eljárás VégzésSzakhatósági megkeresés tartalmi, formai vizsgálata Áttétel eljáróhatósághoz Végzés
Szakhatósági állásfoglalás

HiánypótlásifelhívásÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás Hatáskör, illetékesség vizsgálata
Érdemi vizsgálatÉrdemi döntés Ügyirat irattárba helyezése  Teljes ügyirat

NEMIGEN
Szakhatósági állásfoglalás megküldése megkereső hatósághoz

Egyeztetés Szakhatósági eljárás megszüntetéseEgyeztetés indokoltáságának vizsgálata NEMNEMNEM IGENIGEN IGEN



Keresetlevél

Ügyirat irattárba helyezéseBírósági döntésbőlszármazó intézkedés megtétele
1.8.2.49. Jogi képviseleti tevékenység ellátása közigazgatási perben LevélNyilatkozat,védirat, ellenkérelemFeljegyzés

Teljes ügyirat
Keresetlevél, ügyirat, nyilatkozat továbbítása bíróság felé

Ügyirat érkeztetése, szignálás, iktatásIntézkedés perbeli képviselet biztosítása irántPerképviselet ellátása
Keresetlevél tartalmi vizsgálata Keresetlevél és ügyirat továbbításaJogi és Perképviseleti Osztály felé Beadvány, ítélet, végzéstájékoztató levélelső fokú hatóság felé Tájékoztatás Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály felé

Első fokú hatóság felhívása iratokmegküldésére,nyilatkozat-tételreIGEN NEMNEMIGEN



Szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés1.8.2.50. Szakkérdés vizsgálata FeljegyzésSzakkérdés tartalmi vizsgálata Áttétel hatáskörrel rendelkezőhatósághoz
FeljegyzésHiánypótlásifelhívás LevélÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás Hatáskör  vizsgálataÉrdemi vizsgálatSzakmai vélemény Ügyirat irattárba helyezése  Teljes ügyiratSzakmaivélemény megküldése megkereső hatósághoz

NEMIGEN NEMIGEN



Új jogszabály, szakmai eljárásrend, útmutató megjelenése; hibás, eltérő jogértelmezés, joggyakorlat észlelése 

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.51. Járási hivatalok népegészségügyi szakmai tevékenységének felügyelete 
Tájékoztató levél

Teljes ügyirat

Helyszíni konzultáció, ellenőrzésszükségességének megállapításaÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatásEljárásrend, iratminta A szakmai irányítás eszközének, formájának meghatározása Járási hivatal értesítése helyszíni konzultációról, ellenőrzésről Tájékoztató levélKormánymegbízott engedélye helyszínikonzultációra, ellenőrzésreTapasztalatok, megállapítások összegzése, értékeléseösszeállítás továbbítása járási hivatal részére Kormánymegbízott tájékoztatása, engedély kérésHelyszíni konzultáció, ellenőrzés
Tájékoztató anyag, eljárásrend, iratmintaösszeállítása

Tájékoztató anyag, eljárásrend, iratmintaösszeállítása Intézkedés, eljárás kezdeményezéseKormánymegbízott tájékoztatása megállapításokról, intézkedésekről Tájékoztató levél
Jegyzőkönyv, feljegyzésFeljegyzés, végzés

Engedély
Eljárásrend, iratminta



Panaszbejelentés,munkatervi feladat

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.52.Közreműködés egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésébenSzerződés tervezetFelkérő levél
Teljes ügyirat

A szakfelügyelői megbízás előkészítése  Ügyirat érkeztetése, szignálás, iktatás  Az egészségügyiszakmavizsgálata,a nyilvántartásbóla szakfelügyelő kiválasztása
Teljesítésigazolása Teljesítésigazolás

Megbízásiszerződést kezdeményező levél Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részéről jóváhagyás, KormánymegbízottrészérőlaláírásIratok továbbítása a szakfelügyelőrészéreMegbízás teljesítéseszakfelügyelő által Intézkedés a megbízási díj kifizetéséről
Továbbítás jóváhagyásra LevélLevél



Panaszbejelentés,közérdekű bejelentés

Ügyirat irattárba helyezése Nem megalapozott bejelentésről bejelentő tájékoztatásaÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás
1.8.2.53. Panasz, közérdekű bejelentés vizsgálata levél

Tájékoztató levélLevél
Teljes ügyiratBejelentés elbírálásaBejelentés elutasításának,  mellőzésénekvizsgálataÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás Hatáskör, illetékesség vizsgálata Áttétel Bejelentés érdemi  vizsgálata (információkérés,helyszíni vizsgálat)Intézkedés megalapozott bejelentés esetén Eljárás kezdeményezése, feljelentés, tájékoztató levél

NEMIGEN NEMNEM
IGEN IGEN



Alapos gyanú felmerülése

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.54. Fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése Tájékoztató levélTájékoztató levél

Teljes ügyirat

Körülmények tisztázása(igazoló jelentés, meghallgatás,adatgyűjtés)Szabálysértési eljáráskezdeményezésevezetőnél
JegyzőkönyvÖsszefoglaló jelentés készítése Összefoglaló jelentésVizsgálóbiztosi kijelölésFegyelmi eljárás kezdeményezésemunkáltatói jogkörgyakorlójánálBüntetőeljárás kezdeményezésevezetőnélFeljelentés tervezetelkészítése

Részvétel tárgyaláson, közreműködés fegyelmi döntés meghozatalában

Kormánymegbízott,Főigazgató tájékoztatása eseményről
Kormány-megbízott jóváhagyása JegyzőkönyvFeljelentés

Kormánymegbízott,Főigazgató tájékoztatása elsődleges megállapításokról
Vizsgálóbiztosi eljárás (meghallgatás, iratbekérés,bizonyíték ismertetése)Feljelentés tervezetelkészítéseFeljelentés továbbítása Fegyelmi tanácstagi kijelölésFeljelentés



Szakmai irányító szerv által kiadott ellenőrzési terv,mintavételi terv

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.55. Ellenőrzési és mintavételi tervek végrehajtása
Tájékoztató levélÚtmutató

Teljes ügyirat
Ellenőrzések, mintavételezések eredményeinek összegyűjtése,értékelése

Ügyirat érkeztetése, szignálás, iktatásEllenőrzési, mintavételi terv áttekintése 

Jelentés Jelentés készítése Jegyzőkönyv, adatlap, jelentésJárási hivatalokellenőrzés, mintavételezése
Végrehajtás megszervezése(szakterületek, helyszínek, határidők meghatározása)Szakmai segédanyagok, eljárásrend összeállítása összeállítás továbbítása járási hivatal részéreJárási hivatalok bevonása indokoltságának vizsgálataEllenőrzés, mintavételezés végrehajtása
Tájékoztatás, jelentés továbbításaKormánymegbízott részére Kormánymegbízott jóváhagyásaTájékoztatás, jelentés továbbításaszakmai iránytó szerv részére

NEM IGENJegyzőkönyv, adatlap, jelentés JelentéstervezetIGENNEM



Szakmai irányító szerv megkeresése, jogszabályi rendelkezés

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.56. Adatgyűjtés országos adatbázisok részére
Tájékoztató levélÚtmutató

Teljes ügyirat
Adatok összegyűjtése,értékelése

Ügyirat érkeztetése, szignálás, iktatásAdatgyűjtésre vonatkozó megkeresés, rendelkezés áttekintése 

Jelentés, adatszolgáltatás Jelentés készítése Jegyzőkönyv, adatlap, jelentésJárási hivatalokadatgyűjtése
Végrehajtás megszervezése(szakterületek, nyilvántartások, adatgazdák, határ-idők meghatározása)Szakmai segédanyagok, eljárásrend összeállítása Megkeresés, útmutató továbbítása járási hivatal részéreJárási hivatalok bevonása indokoltságának vizsgálataAdatgyűjtés végrehajtása Tájékoztatás, jelentés továbbításaKormánymegbízott részére Kormánymegbízott jóváhagyásaTájékoztatás, jelentés továbbításaszakmai iránytó szerv részére

NEM IGENJegyzőkönyv, adatlap, jelentés JelentéstervezetIGENNEM



Irattári ügyiratok

Selejtezett iratok dokumentálása 
Selejtezési jegyzőkönyv készítése

1.8.2.57. Lejárt megőrzési idejű iratok selejtezése JegyzőkönyvJegyzőkönyvIratjegyzékSelejtezési Jegyzőkönyv, megkeresés
Iktatókönyv, elektronikus nyilvántartásIntézkedés selejtezhető iratok megsemmisítése iránt

Selejtezhető tételek évkörönkénti meghatározása, tételszintű iratjegyzék készítéseSelejtezési javaslat készítéseSelejtezési bizottság tagjainak kijelölése
A Megyei Levéltár záradékával ellátott selejtezési jegyző-könyv áttekintése Selejtezési jegyzőkönyv, tételszintű iratjegyzék megküldése a Megyei Levéltár részéreNEM IGEN



 Feladat ellátásához szükséges gépjármű igény
Feladat elvégzése hivatali gépjármű igénybevételével

Gépjárműigény megküldése a helyi ügyintézőnek1.8.2.58. Hivatali gépjárművek használatának igénylése Elektronikus gépjárműigénylő táblázatElektronikus gépjárműigény összesítő táblaGépjárműigények összesítése Összesített gépjárműigény megküldése a Pénzügyi ésGazdálkodási Főosztály gépjármű koordínátorának Heti jóváhagyott gépjármű vezénylésÉrintettek tájékoztatása a jóváhagyott vezénylésrőlEsetleges módosítások megküldése Módosítási kérelemMenetlevél



 Szolgáltatásra, beszerzésre, együttműködésre vonatkozó igény
A megállapodásban foglaltakteljesítésének igazolása

Árajánlat kérés Tájékozódás a szerződésre vonatkozó paraméterek vonatkozásában 1.8.2.59. Megrendelés, szerződéskötés kezdeményezéseÁrajánlatkérésMegrendelés,Igénylőlap,árajánlatokMegrendelés és igénylőlap elkészítése a legkedvezőbb ajánlat alapján Legkedvezőbb feltételeket tartalmazó szerződéstervezet bekéréseSzerződés-tervezet Együttműködéshezszükséges tárgyi,személyi, anyagi feltételek meglétének vizsgálata  
Esetleges módosítások megküldése a partner részére Megállapodás tervezet

Teljesítés-igazolás
Együttműködésimegállapodástervezeténekbekérése



Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tájékoztató levele követelés felmerüléséről

Ügyirat irattárba helyezése

Fizetési haladék,részletfizetés engedélyezése, elévülés megállapítása
1.8.2.60. Kintlévőségek kezelésében történő közreműködés

Levél, nyilvántartásLevél
Fizetési meghagyás iránti kérelem

Teljes ügyirat

LevélDíj átutalásának kezdeményezése a Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztálynálKöveteléssel összefüggő dokumentumok áttekintése,értékelése
Nem fizető adós cégek figyelemmel kísérése Adós fizetési felszólításra adott nyilatkozatának értékelése

Követelés behajthatatlanná minősítése Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részéről adósnyilvántartás megküldése behajtás céljából Adós nyilatkozatának, kérelmének elutasítás
Fizetési meghagyásos eljárás indítása Ellentmondás esetében iratok átadása a Jogi és Perképviseleti Osztály részéreFizetési meghagyásos eljárás értékeléseEllentmondás hiányában, nem teljesítés esetén végrehajtási eljárás Indítása, lefolytatása

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálytájékoztatása

Ellentmondás hiányában, teljesítés esetében Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálytájékoztatása
Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztálytájékoztatásaIGEN

NEMLevél
LevélLevél

Végrehajtási lap, feljegyzésFeljegyzés

NEM
IGEN



Jogi és Koordinációs Főosztály megkeresése, kormánymegbízotti utasítás rendelkezése

Ügyirat irattárba helyezése

1.8.2.61. Humánpolitikai feladatok támogatása
Tájékoztató levél
Teljes ügyiratDokumentumok, nyilatkozatok, adatokösszegyűjtése Adatlap, jelentés

Megkeresés teljesítésének megszervezése(nyilvántartások, érintettek körének, határ-idők meghatározása)Megkeresés, feladat teljesítéseDokumentumok, nyilatkozatok, adatok továbbítása a Jogi és Koordinációs Főosztály feléNyilatkozat, igazolás
Megkeresés, rendelkezés áttekintéseÜgyirat érkeztetése, szignálás, iktatás Körlevél, tájékoztatás összeállításamunkatársak részére, adat- és nyilatkozatkérés



1.9.1.1 Kivételes nyugellátás- emelés engedélyezéseKivételes nyugellátás-emelésengedélyezése Teljesíthető kérelem (megfelelően előterjesztett)Teljesíthető, de hiányoskérelemJogszabály szerinti jogosultsági feltételek hiányának megállapításaIlletékesség és hatáskör hiányának megállapításaVégzés áttételről Papíralapú „javaslati lista”kérelem elutasításáraElőterjesztő jóváhagyásaKormánymegbízottidöntés Elutasító határozatPapíralapú „javaslati lista szkennelése éscsatolása, a javaslati lista vezető általielektronikus jóváhagyásával egyidejűlegaz elutasító határozat elektronikuselkészítéseKözponti postázásKonszignációs listajóváhagyásaIrattárazás
Főosztályvezető elektronikusankiadmányozza HiánypótlásHatáridőzésHiánypótlásra felhívás Előterjesztő jóváhagyásaPapíralapú „javaslati lista”kérelem teljesítésérőlKormánymegbízottidöntés

Teljesítő határozat Papíralapú „javaslati lista szkennelése éscsatolása, a javaslati lista vezető általielektronikus jóváhagyásával egyidejűlega teljesítő határozat elektronikuselkészítéseMagyar Államkincstár NyugdíjfolyósítóIgazgatóság feléfolyósításra átadás

Nyugdíjbiztosítási Érkeztető Rendszerben (NYÉR)elektronikusan érkezett küldemény Miskolci, Ózdi, Sátoraljaújhelyi Járási Hivatalok általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervei ügyfélszolgálatán benyújtott papír alapú kérelemKözponti Érkeztető Rendszer (KÉR) postán közvetlenül érkezett postai küldemény Ügyfélkapun továbbítottelektronikus kérelemKormányablakokban előterjesztett papíralapú kérelem

Központi postázás Központi postázásIrattárazásKonszignációs listajóváhagyása
Központi postázásIrattárazás Kereset (kizárólag semmisségi okra hivatkozással)NEM IGEN IGENBírósági eljárásIrattárazás NEM



1.9.1.2 Egyszeri segély engedélyezéseEgyszeri segélyengedélyezése Teljesíthető kérelem (megfelelően előterjesztett)Teljesíthető, de hiányoskérelemJogszabály szerinti jogosultsági feltételek hiányának megállapításaIlletékesség és hatáskör hiányának megállapításaVégzés áttételről Papíralapú „javaslati lista”kérelem elutasításáraElőterjesztő jóváhagyásaKormánymegbízottidöntés Elutasító határozatPapíralapú „javaslati lista szkennelése éscsatolása, a javaslati lista vezető általielektronikus jóváhagyásával egyidejűlegaz elutasító határozat elektronikuselkészítéseKözponti postázásKonszignációs listajóváhagyásaIrattárazás
Főosztályvezető elektronikusankiadmányozza HiánypótlásHatáridőzésHiánypótlásra felhívás Előterjesztő jóváhagyásaPapíralapú „javaslati lista”kérelem teljesítésérőlKormánymegbízottidöntés

Teljesítő határozat Papíralapú „javaslati lista szkennelése éscsatolása, a javaslati lista vezető általielektronikus jóváhagyásával egyidejűlega teljesítő határozat elektronikuselkészítéseMagyar Államkincstár NyugdíjfolyósítóIgazgatóság feléfolyósításra átadás

Nyugdíjbiztosítási Érkeztető Rendszerben (NYÉR)elektronikusan érkezett küldemény Miskolci, Ózdi, Sátoraljaújhelyi Járási Hivatalok általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervei ügyfélszolgálatán benyújtott papír alapú kérelemKözponti Érkeztető Rendszer (KÉR) postán közvetlenül érkezett postai küldemény Ügyfélkapun továbbítottelektronikus kérelemKormányablakokban előterjesztett papíralapú kérelem

Központi postázás Központi postázásIrattárazásKonszignációs listajóváhagyása
Központi postázásIrattárazás Kereset (kizárólag semmisségi okra hivatkozással)NEM IGEN IGENBírósági eljárásIrattárazás NEM



1.9.1.3 Tartozás mérséklése, elengedése,        fizetési kedvezmény engedélyezéseA társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 94. §. szerinti méltányossági kérelemVégleges és végrehajthatóhatározat elleni illetékköteleskérelem a jogszabály szerinti tárgykörre vonatkozóanIktatás Felhívás egyéb hiánypótlásra (érdemi döntés meghozataláhozbizonyítékok beszerzése)Felhívás illetékfizetésre(illetékhiány esetén)Függő hatályú végzés, értesítés eljárás megindításárólEllenőrzési szakterületfelkérése környezettanulmánylefolytatására Hiánypótlási kötelezettség elmulasztásaFelhívás illetékfizetésre(illetékhiány esetén) NEMNEMIGEN NEM NEMJavaslattételfőosztályvezető felé FellebbezésKereset (kizárólag semmisségre okra hivatkozással) Másodfokú döntésIGEN IGEN
DöntésElutasító határozatTeljesítő határozat Postázás IGEN

Irattárazás
Eljárás megszüntető végzésIGENIGEN NEM Bírósági eljárás KeresetBírósági eljárásMagyar Államkincstár Központ Társadalombiztosításiés Családtámogatási Követeléskezelési Főosztályértesítése IrattárazásIrattárazásMagyar Államkincstár Központ Társadalombiztosításiés Családtámogatási Követeléskezelési Főosztályértesítése 



Beérkező ügyiratforgalom1.9.1.4. A beérkező ügyiratforgalom kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásaPostai úton, valamint futárútján érkező papír alapúküldemények Központi Érkeztető Rendszeren (KÉR),Nyugdíjbiztosítási Érkeztető Rendszeren (NYÉR)keresztül a központi megyeiérkeztetőkönyvbe érkezőküldeményekKüldemények átvétele, bontásaérkeztető és dátum-bélyegzőveltörténő érkeztetéseNem a főosztálynak címzettküldemények felbontás nélkülivisszairányítása a postaiszolgáltatónak A főosztálynak címzett, de nem aNyilvántartási és Ellenőrzési Osztályt érintő küldemények továbbítása az illetékes szerv , ill. a Miskolci, Ózdi, SátoraljaújhelyiJárási Hivatal általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerveirészére A küldemények előzményezéseés elektronikus továbbításaaz illetékes iktatókönyvekbeIGEN
A segély és a kivételes nyugellátás-emelés kérelmekközponti érkeztetés nélküliátadásaA papír alapú küldemények ésmellékleteinek átadó listántörténő átadása a szakterületekrészéreA dokumentumok szkennelésétkövetően központi érkeztetésaz illetékes iktatókönyvekbe A küldemények ügyintéző általiszkennelése és iktatása

A küldemény ügyintéző általi szkennelése és iktatása
NEMNEM A küldemények szakterületenkénttörténő szétválogatása

A küldemények ügyintézőreszignálása az osztályvezetőáltal



Hatósági eljáráskezdeményezésea hiányzó adatszolgáltatásbeszerzésére1.9.1.5 Adatszolgáltatás és bejelentési kötelezettség (a hatályos jogszabályok alapján a foglalkoztatói adatszolgáltatások beszerzése,a teljesítés nyomkövetése, (átvétele,felülvizsgálata)és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele)Adatszolgáltatások beszerzése / nyomon követéseTeljesített adatszolgáltatás beérkeztetése a hatósági nyilvántartásba Intézkedések megtételeMulasztási bírság kirovásaA beérkezett adatszolgáltatásfeldolgozása Hatósági ellenőrzéskezdeményezéseA jegyzőkönyvben tett megállapítások,és az esetlegesen beszerzettadatszolgáltatás feldolgozásaIrattárazás IrattárazásRevizióTeljesített adatszolgáltatástartalmi és formaiszempontból történőfelülvizsgálata Hatósági eljáráskezdeményezésea hibás,hiányosadatszolgáltatáspótlására,javításáraAz adatszolgáltatáshelyi rögzítése,revíziójaIrattárazás Az adatszolgáltatáshelyi rögzítéseIrattárazásAz adatszolgáltatáshelyi rögzítése,reviziójaIrattárazás További intézkedésekmegtételeMulasztásibírságkirovása HatóságiellenőrzéskezdeményezéseIrattárazásA jegyzőkönyvben tett megállapítások,és az esetlegesen beszerzettadatszolgáltatás feldolgozása
HELYES HIBÁS, HIÁNYOSIGEN NEM NEM TELJESÍTETTTELJESÍTETTTELJESÍTETT NEM TELJESÍTETT

TELJESÍTETT NEM TELJESÍTETT
RevízióRevizióRevízióRevizióRevízióAz adatszolgáltatáshelyi rögzítése



Hatáskör és illetékesség,valamint személyi adatok vizsgálataa személyi adatbázisban (SZAB) 1.9.1.10 Kivonat kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplőbiztosítási jogviszonyrólBeadvány érkeztetéseügyfélszolgálat / nyugdíj érkeztető rendszerben(NYÉR)
Lezárt szolgálati időhatározat / adategyeztetésikimutatás vizsgálataSzignálás / iktatásDosszié létrehozásaa központi elektronikus nyugdíjnyilvántartó rendszerben (KELEN) Szignálás / iktatásDöntés előkészítéseRevízióRevízió RevízióKivonat létrehozásaaz előzményfigyelembevételével Kivonat létrehozása IrattárazásIrattárazás Irattárazás

IGEN NEMIGEN NEM



Illetékesség vizsgálata1.9.1.11 Kivonat / tájékoztatás kiadása a társadalombiztosításiegyéni számla adatairólEgyéni számla megismerésérevonatkozóbeadvány érkeztetése Szignálás / iktatásIrattárazásSzignálás / iktatásIrattárazásKivonat generálásaRevízió Döntés előkészítéseRevízióAz ellenőri jegyzőkönyv feldolgozásaIrattárazásÜgyfél tájékoztatásaRevízió
Az ügyfél észrevételt tesza számlán szereplő adatokra vonatkozóanIGEN NEMHatósági ellenőrzéskezdeményezése



Beadvány érkeztetéseügyfélszolgálat / nyugdíj érkeztető rendszer (NYÉR)BeadványvizsgálataHatáskör és illetékességvizsgálata RevízióSzignálás - iktatásDöntéselőkészítéseIrattárazásRevízióIrattárazás
Szignálás - iktatás

Hatósági bizonyítványkiadásaEljárásmegszüntetése VégzéselőkészítéseIrattárazásIrattárazásIrattárazásIrattárazás RevízióRevízióRevízióRevízió
RevízióLeróvaIrattárazás Illeték fizetésikötelezettségvizsgálata Kérelem érdemivizsgálat nélkülielutasításaKépviseletijogosultságvizsgálataNincs leróva

IrattárazásRevízió FelhíváshiánypótlásraEljárást megszüntetővégzés előkészítéseIlleték mentességeseténIgazolásbekéréseHatósági bizonyítványkiadása IGENNEM IGEN NEM
1.9.1.12 Igazolás kiadása felszámoló részére1.9.1.13 Igazolás kiadása végelszámoló részére (felszámoló, végelszámoló részére kiadandó hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos feladatok)

Hatósági bizonyítványelőkészítése
NEM IGEN
Hatósági bizonyítványelőkészítése



Rögzítés

Revízió

1.9.1.14 Vállalkozói folyószámlák elektronikus feldolgozása(járulék folyószámla rendszer (JAFO) )Feldolgozandóiratanyag kiszereléseaz irattárból JavítórögzítésIratanyagvisszaszereléseaz irattárba
RevízióIratanyagvisszaszereléseaz irattárba

HELYES HIBÁS



Ellenőrre szignálásFelszámoló, végelszámolóértesítéseHelyszíni ellenőrzéslefolytatása Felszólítás hiánypótlásraJegyzőkönyv készítésVizsgálat lefolytatásaEllenőri program átadásaFelkészülésaz ellenőrzésre IdézésEredményes 
Érkezik fellebbezés 

Iratanyag rendezett 
Ellenőrzöttészrevételezi Osztályvezetőfenntartja a jegyzőkönyvbenfoglaltakat Szükségesújabb eljárás Mulasztási bírságSzükséges pótlás Jegyzőkönyv átadása,postázása Másodfokú döntésÜgy lezárása

Eredményes 
RevideálásÉszrevétel van 

Irattárazás
Jegyzőkönyv javítása Meghiúsulthivatalos feljegyzésJegyzőkönyv készítésJegyzőkönyv megküldése Felterjesztés másodfokra

Eljárási bírságEredményes Eljárási bírságEredményes Iratanyag rendezett 
Végzés revideálásaJogerősítésPótlás előírása,végzés elkészítéseÁtadás a nyilvántartásiszakterület részére

Iratanyagrendezett 
Új eljárásLefolytatását Írja elő Helyben hagyja Saját hatáskörbenmegváltoztatja

Új ügy indítása,iktatás az Ellenőri RendszerbenHatáskör, illetékességvizsgálataVan hatáskör,illetékesség Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,átadás az illetékes hatóság részére1.9.1.15. Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés lefolytatásaELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAIMegszűnő foglalkoztató záró ellenőrzése
NEMNEMNEM NEMNEMNEM NEM

NEMNEM
NEMNEMNEM

IGENIGENIGENIGENIGEN IGEN IGEN
IGENIGEN

IGENIGENIGENIGEN IGENNEMNEM



Ellenőrzött kiválasztásaEllenőrre szignálásEllenőrzött értesítéseHelyszíni ellenőrzéslefolytatása FelszólításhiánypótlásraJegyzőkönyv készítésVizsgálat lefolytatásaEllenőri program átadásaFelkészülés az ellenőrzésre IdézésEredményes 
Érkezik fellebbezés 

Iratanyag rendezett 
Ellenőrzöttészrevételezi Osztályvezető fenntartja ajegyzőkönyvben foglaltakat Szükséges újabbeljárás Mulasztási bírságSzükséges pótlás Jegyzőkönyv átadása,postázása Másodfokú döntésÜgy lezárása

Eredményes 
RevideálásÉszrevétel van 

Irattárazás
Jegyzőkönyv javítása Meghiúsulthivatalos feljegyzésJegyzőkönyv készítésJegyzőkönyv megküldése Felterjesztés másodfokra

Eljárási bírságEredményes Eljárási bírságEredményes Iratanyag rendezett 
Végzés revideálásaJogerősítésPótlás előírása,végzés elkészítéseÁtadás a nyilvántartási szakterület részére           Iratanyag rendezett 

Új eljárás lefolytatásátÍrja elő Helyben hagyjaSaját hatáskörbenmegváltoztatja

Új ügy indítása,iktatás az Ellenőri Rendszerben 1.9.1.15. Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés lefolytatásaELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAIÁtfogó-, cél-, és témaellenőrzés NEMNEMNEMNEM
NEMIGENIGENIGEN IGEN IGENIGENIGENIGEN IGEN

NEM NEMNEMNEMNEM NEMNEM NEM
IGENIGEN IGEN IGEN



1.9.1.16. Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés lefolytatásaELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAIKözérdekű bejelentés, panasz kivizsgálása

Irattárazás

Megkeresés iktatásaaz Ellenőri RendszerbenEllenőrre szignálásFelkészülés az eljárásraÉrtesítés az eljárásrólEredményes Helyszíni eljárás Helyszíni megkísérlésJegyzőkönyv felvétele Eredményes Nyomtatvány rögzítése az Ellenőri RendszerbenHivatalos feljegyzéskészítéseRevideálásLezárás Értesítés hátrahagyásaEredményes 
Van illetékesség,hatáskör

Bejelentő tájékoztatása
Hatáskör és illetékességvizsgálata Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,átadás az illetékes hatóság részéreNEMNEM NEMNEMIGENIGENIGENIGEN



1.9.1.16. Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés lefolytatásaELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAIKörnyezettanulmány készítése

Irattárazás
Illetékesség, hatáskörvizsgálataIlletékes,hatáskör van Megkeresés iktatásaaz Ellenőri RendszerbenEllenőrre szignálásFelkészülésaz eljárásraÉrtesítés az eljárásrólEredményes Helyszíni eljárás Helyszíni megkísérlésKörnyezettanulmánykészítése Eredményes Nyomtatvány rögzítése az Ellenőri RendszerbenHivatalos feljegyzéskészítéseÁtadása megkeresőnekLezárás ÉrtesítéshátrahagyásaEredményes 

Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,átadás az illetékes hatóság részéreNEMNEM
NEM NEMIGENIGEN

IGENIGENIGEN



1.9.1.16. Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés lefolytatásaELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAIBérellenőrzés, adategyeztetés, Tny 22/A, Tny 83/BMegkeresés iktatása az Ellenőri RendszerbenEllenőrre szignálásFelkészülés az ellenőrzésreEredményesEljárás lefolytatása,jegyzőkönyv felvételeÜgyfél értesítése, időpont egyeztetés Helyszíni megkeresésEredményesIdézésEredményesJegyzőkönyv felvezetése Ellenőri Rendszerben Hivatalos feljegyzés készítése az eljárásrólRevideálásÁtadás a megkereső részéreÜgy lezárásaIrattárazás
Illetékesség vizsgálataIlletékes Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,átadás az illetékes hatóság részére

Volt észrevétel Jegyzőkönyv, hivatalosfeljegyzés javításaIgényel újabb eljárástÁtadás ügyfél részére
Felülvizsgálat jegyzőkönyv készítéseÜgyfél észrevétellel él Végzés kiadásaszükségesNyilvántartás tájékoztatásaszükséges Nyilvántartási szakterülettájékoztatásaVégzés készítése Revideálás Volt észrevételJavítás

NEMNEM IGENIGENIGEN IGEN IGENIGEN IGENNEM NEMNEM NEMNEMNEM
IGENIGEN

NEM



1.9.1.16. Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés lefolytatásaELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAIKorkedvezmény helyszínin vizsgálataMegkeresés iktatása az Ellenőri RendszerbenEllenőrre szignálásFelkészülés az ellenőrzésreEredményesHelyszíni eljárás a foglalkoztatónál,szemle, foglalkoztatott meghallgatása,jegyzőkönyv felvételeÉrtesítés vizsgálatról,időpont egyeztetés Helyszíni megkeresésEredményesJegyzőkönyv felvezetése Ellenőri RendszerbenHivatalos feljegyzéskészítése az eljárásrólRevideálásJegyzőkönyv, hivatalos feljegyzésátadása a megkereső részéreÜgy lezárásaIrattárazás
Illetékesség vizsgálataIlletékes Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,átadás az illetékes hatóság részére

Volt észrevétel Jegyzőkönyv, hivatalosfeljegyzés javításaIgényel újabbeljárást
NEMNEMIGENIGEN IGENNEM NEMNEM

IGENIGEN



1.9.1.16. Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés lefolytatásaELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAIHozzátartozói igény, együttélés vizsgálataMegkeresés iktatása az Ellenőri RendszerbenEllenőrre szignálásFelkészülés az ellenőrzésreEredményesIgénylő, érdektelen tanúkNyilatkoztatása, jegyzőkönyv felvételeÉrtesítés vizsgálatról, időpont egyeztetés Helyszíni megkeresés,érdektelen tanúk felkutatásaEredményesJegyzőkönyv felvezetése Ellenőri RendszerbenHivatalos feljegyzés készítéseaz eljárásrólRevideálásJegyzőkönyv, hivatalos feljegyzésÁtadása a megkereső részéreÜgy lezárásaIrattárazás
Illetékesség vizsgálataIlletékes Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,átadás az illetékes hatóság részére

Volt észrevétel Jegyzőkönyv,hivatalos feljegyzés javításaIgényelújabb eljárást
Értesítés szükséges NEMNEMNEM IGENIGEN IGENNEMNEMNEM

IGENIGENIGEN



1.9.1.16. Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés lefolytatásaELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAITanúmeghallgatásMegkeresés iktatása az Ellenőri RendszerbenEllenőrre szignálásFelkészülés az ellenőrzésreEredményesIgénylő, tanú nyilatkoztatása,jegyzőkönyv felvételeIgénylő, tanú értesítése, időpont egyeztetés Helyszíni megkeresésEredményesÚjabb tanú felkutatása,Időpont egyeztetésEredményesJegyzőkönyv felvezetése Ellenőri RendszerbenHivatalos feljegyzés készítése az eljárásrólRevideálásJegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés átadásaa megkereső részéreÜgy lezárásaIrattárazás
Illetékesség vizsgálataIlletékes Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,átadás az illetékes hatóság részére

Volt észrevétel Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés javításaIgényel újabb eljárást
NEMNEM IGENIGENIGEN IGENNEMNEMNEM NEM

IGENIGEN



1.9.1.16. Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés lefolytatásaELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAIElmaradt adatszolgáltatás beszerzéseMegkeresés iktatása az Ellenőri RendszerbenEllenőrre szignálásFelkészülés az ellenőrzésreEredményesÜgyfél értesítése, időpont egyeztetésHelyszíni megkeresésEredményesIdézésEredményesJegyzőkönyv felvezetése ER-benRevideálásJegyzőkönyvátadásaügyfél részére Ügy lezárásaIrattárazás
Illetékesség vizsgálataIlletékes Hivatalos feljegyzés,végzés készítése,átadás az illetékeshatóság részére

VoltészrevételJegyzőkönyvjavításaIgényelújabbeljárást
Iratanyagteljes körűAdatszolgáltatásbeszerzése, jegyzőkönyv készítéseFelszólításhiánypótlásra

Átadása a megkereső részéreFelülvizsgálati Jegyzőkönyvkészítése Ismételt idézésEredményes Eljárási bírságJogerőreemelkedésÁtadás a Magyar Államkincstár Központ Társadalombiztosítási és Családtámogatási KöveteléskezelésiFőosztálya részéreNem keresteKézbesítésivélelemPostázás ügyfélrészéreÜgyfélészrevétellel él Kézbesítési vélelemNAVmegkeresésszükségesHivatalos feljegyzéskészítése Levél készítése
NEMNEMIGENIGENIGEN IGENIGENIGENIGENIGEN

NEM NEMNEM NEMNEMNEM IGENNEM



1.9.1.16. Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés lefolytatásaELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAIBéradat beszerzése iratőrzőtőlIktatás azEllenőri RendszerbenEllenőrre szignálásIratkezelő értesítéseHelyszíni ellenőrzéslefolytatásaJegyzőkönyv készítésFelkészülésaz ellenőrzésre
Ügy lezárásaRevideálásÉszrevétel van IrattárazásÁtadás a megkereső részére
Illetékesség,hatáskör van Hivatalos feljegyzés, végzéskészítése, átadás, áttételSzükségesismételt eljárás 

Hatáskör, illetékességvizsgálata NEM
IGEN IGENIGEN NEMNEM



1.9.1.16. Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés lefolytatásaELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAIEgyéb feladatok Igénylő megkereséseEllenőrzési terv készítéseFoglalkoztatók, biztosítottak ésegyéb ügyfelek részére tájékoztatásEllenőrzésekről, valamint a helyszíni eljárásokeredményéről jegyzőkönyvek felvétele,hivatalos feljegyzések készítése,határozatok és végzések hozatala



1.9.1.17 Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra1997. évi LXXX. törvény34. §-a szerinti megállapodásNyugellátásra jogosítószolgálati idő és nyugdíjalapot képezőjövedelem szerzésére irányulókérelemTbj. 34. § (1) bekezdés szolgálati idő szerzésére Irányuló kérelemTbj. 34. § (5) és (8) bekezdése
IktatásHiánypótlás HIÁNYOSLezárásNEM Megállapodás megkötéseMEMESE MEGÁLL szakrendszerbenIGEN NEM HIÁNYO SPostázásaláírásra SZEMÉLYES  KEZDEMÉN YEZÉSAláírt megállapodásrögzítése a szakrendszerben Magyar Államkincstár Központ TársadalombiztosításiPénzellátások AlapkezelésiFőosztálya felé folyószámlakezelésre átadás



1.9.1.18. Ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárásIsmeretlen székhelyű cégmegszüntetésére irányulóeljárásA nyilvántartási szakterület felkéréseIktatásElektronikus cégközlöny figyelemmel kísérése a cég állapotárólTörlési eljáráskezdeményezése a Cégbíróság felé Kérelem a bíróságfelé a BAZMKH ügyfélként az eljárásbanNem vesz résztNyilvántartási szakterület tájékoztatásaa cég törléséről Kérelem a bíróságfelé (a BAZMKH ügyfélként az eljárásbannem vesz részt)Tájékoztató levélIrattárazás



1.9.2.1 Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátás

Kérelem beérkezése,
iktatás

hatáskör,
illetékesség
vizsgálata

áttétel
elrendelése

végzés

előzmény
bekérése

iratok továbbítása,
döntés közlése
az ügyféllel

hiányos kérelemvégzés
hiánypótlásra

hiánypótlás

Hiánypótlást
nem teljesítette,
vagy továbbra is 
hiányos a kérelem irattárazás

kérelem
megvizsgálása

döntés,
ellátás mértékének,

időtartamának
megállapításáról

döntés 
közlése

jogerő után
döntés megküldése
járási hivatalnak
folyósítás végett

irattárazás

határozat

jogosultsági
feltételek
hiányában
elutasítás

határozat

döntés
közlése

eljárás
megszüntetésevégzés

döntés
közlése

irattárazás

jogerősítés

irattárazás

jogerősítés



1.9.2.2. Méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély

 
hatáskör,
illetékesség
vizsgálata

végzés áttétel
elrendelése

iratok továbbítása,
közlés

az ügyféllel

 
a kérelem
adatainak

megvizsgálása

 
hiánypótlás nem
teljesítése, vagy 

továbbra is
 hiányos kérelem

végzés
hiánypótlásra

 
hiánypótlás

 
a kérelem

 adatainak ismételt
megvizsgálása

IG
E
N

hiányos 
kérelem

Kormánymegbízott
döntése

megszüntető
végzés

döntés
előkészítése

főosztályvezetői
 javaslattétel
Kormány

megbízottnak

javaslat eljárás
megszüntetésére

főosztályvezetői
revízió

eljárás
 megszüntetése

egyszeri segély 
megállapításahatározat

döntés közlése

 nyilvántartásba
 vétel, 

„Myutalás” 
programban a 

segélyek rögzítése

 
segély összegének

utalása, 
a döntés közlése

NEM

IG
E
N

egyéni lap

irattárazás

irattárazás

beérkezett kérelem 
iktatása

irattárazás

kérelem
elutasítása

 
nyilvántartásba

vétel

döntés közlése

irattárazás



1.9.2.3. Megtérítési kötelezettség

kódolás

előzményezés

Iktatás a 
SZERKben

rögzítés a 
MIRben

hatáskör,
illetékesség
vizsgálata

iratok továbbítása

áttétel
 elrendelése  végzés

N
E
M

tényállás
tisztázása

felelősség
 megállapítása

IG
E
N

javaslat
eljárás

mellőzésére

eljárás 
megindítása

NE
M

IGEN
fizetési

 meghagyás
tervezet 

eü. adatok 
legyűjtése

táppénz,
útiköltség adatok 

rögzítése
 a MIRben

  végzés

  fizetési
meghagyás

felelősség
megállapítása

nyilatkozattétel

felelősség
 nem állapítható

meg
jogalap

 megvizsgálása

eljárás
megszüntetése

  végzés

jogerősítés

peres eljárás 
kezdeményezése

döntés átadása
a követelés
kezelésnek

 megtérülésről
tájékoztatás

   keresetlevél,
védirat

bírósági 
döntés    ítélet

ítélet átadása
a követelés
kezelésnek

 követelés 
behajtása

jogerősítés

 megtérülésről
tájékoztatás

irattárazás

irattárazás

irattárazás

irattárazás

irattárazás

jegyzőkönyv, 
nyilatkozat beérkezése



1.9.2.4 Foglalkoztatók, valamint társadalombiztosítási kifizetőhelyek 
hatósági felügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos feladatok

átfogó, téma és 
célellenőrzések

iktatás, 
nyilvántartásba vétel

értesítéseredményes 

helyszíni
tájékozódás

eljárás
eredménytelen

megbízó levél,
ellenőrzési
program

felkészülés az
ellenőrzésre
(TAJ, BSZJ, 
ITP, Progman)

helyszíni
ellenőrzés
lefolytatása

jegyzőkönyv

revízió

jegyzőkönyv
postázása

észrevétel

revízió

osztályvezetői
aláírás

továbbítás a
megkereső szerv

felé

jegyzőkönyvben
foglaltak

fenntartása

saját
hatáskörben
módosítás

postázás,
nyilvántartásba

vétel

eredménytelen 

FOLYTATÁS

levél

döntés a
jegyzőkönyv
megállapításai

alapján

irattárazás

kötelező
határozat,
fizetési

meghagyás



fellebbezés

felterjesztés
MÁKhoz

ONYF döntés
kézbesítés

saját hatáskörben
felülvizsgálat

revízió

osztályvezetői
aláírás

postázás,
nyilvántartásba

vétel

jogerősítés

jogerősítés

ellenőrzés
saját

adatbázisból

helyszíni
utóellenőrzés

jegyzőkönyv

revízió

postázás

postázás,
nyilvántartásba

vétel

irattárazás
irattárazás

irattárazás

módosító
határozat

MÁK 
döntésének
kézbesítése

határozat
pótlás
jelentés



hiányos kérelem

irattárazás

irattárazás

finanszírozási előleg kérelem
beérkezése, iktatása

finanszírozási
előleg

megállapítása

NEM

1.9.2.5. Gyógyszertár számára kamatmentes finanszírozási előleg nyújtása

Minta 
tevékenység 2

a kérelem
 adatainak
 ellenőrzése

döntés közlése az
ügyféllel és
 a NEAK
felé

visszaérkezett 
tértivevény

megküldése NEAK
részére 

közzététel a 
Kormányhivatal

honlapján

végzés
hiánypótlásra

hiánypótlás
 

a kérelem 
adatainak ismételt 

ellenőrzése

IG
E
N

határozat

megszüntető 
végzés

jogerősítés



1.9.2.6 Társadalombiztosítási kifizetőhely 
által folyósított ellátások elszámolása

Beérkezett
elszámolás

átvételi 
küszöbnek

nem felel meg

átvételi 
küszöbnek
megfelel

ügyfél értesítése
a hibáról

cégszerű aláírás
vizsgálata

N
E
M

iktatás

másik elszámolás
beküldése

rögzítés

IGEN

GIRO (egyéb)

kincstár
(államháztartáshoz 

tartozó)

szkennelés
MÁK felé

 tételek 
ellenőrzése

az elszámolás 
másodpéldányának 
visszaküldése a 
kif.hely részére

irattárazás

elszámolás hibás

javítás a 
kifizetőhely 
részéről

új elszámolás 
beküldése

utalás

elszámolás hibátlan

aláírásaláírás

levél

javítás a 
kifizetőhely 
részéről

NEM

javítás a 
kifizetőhely 
részéről

levél

N
E
M

N
E
M



adatlap
kiküldése

  hiánypótló
végzés

döntés válasz

1.9.2.7. Mérséklés, elengedés

kérelem
megvizsgálása

 megtérülés

eljárás
megszüntetése

  megszüntető
végzés

részletfizetés
 figyelése

követelés
végrehajtása

IG
EN

N
E
M jogerősítés

 
határozat

IG
EN

N
E
M

teljesítés

IGEN

N
E
M

irattárazás

méltányossági
kérelem beérkezése



1.9.2.8 Követelésállomány kezelése

fizetési meghagyás önkéntes
teljesítés

irattárazás

fizetési
felszólítás

követelés
kiegyenlítése

irattárazás
munkabérből

letiltás

megtérülés

irattárazás

magánszemély jogi 
személy

inkasszó

átadás
végrehajtásra
a NAV felé

megtérülés

elévülés
miatt törlés megtérülés

méltányossági
kérelem

adatlap
küldése

határozat

részletfizetés
figyelése

nincs válasz,
vagy hiányos

végzés

nem teljesítés

peres eljárás
kezdeményezése

keresetlevél,
védirat

teljesítés törlés

irattárazás
inkasszó

vagy átadás
végrehajtásra
a NAV felé

irattárazás

hiánypótló
végzés

méltányossági
 döntés

irattárazás

bírósági
döntés

ítélet

határozat

IGE
N

N
E
M

N
E
M

IGEN eljárás
megszüntetése

N
EM

IGEN

megtérülés

elévülés miatt
törlés



 I. fokú Rehabilitációs Szakérői és Elbírálási Osztályról megkeresés érkezik  megváltozott munkaképességű személyek ellátásához kapcsolódó ügybenFellebbezés felterjesztése II.fokra Iratanyag visszaküldése I. fokú szervnek
II.fokos orvosi vizsgálat szükséges-e?  Hiánypótlás szüséges-e?Szükséges-e a tényállás tisztázása 

Iratanyag visszaküldéseI.fokú szervnekVálasz érkeztetése, iktatásaA válasz elégséges -e ?  Döntés az iratok alapján Válasz érkeztetése , iktatásaIGEN 1
IGEN IGENNE MNEMIGEN IGEN NEM

NE M Megkeresés orvosi bizottság feléÉrtesítés ügyfélnekvizsgálat időpontjáról     Helybenhagyó,megváltoztató vagy megsemmisítőhatározat
Ügyfél értesítése eljárás megindításárólII.fokú ügy indítása RSZR-ben Befogadhatósági vizsgálatIlletékesség, hatáskör vizsgálataIGEN Végzés az áttételrőlIratanyag visszaküldése I. fokú szervnekNEM

Határidőbe tétel, figyelésVisszaérkezett tértivevényiratanyagba szerelése
Visszaérkezett tértivevényiratanyagba szereléseHatáridőbe tétel, figyelés  Felhívás hiánypótlásraHiánypótlásra érkezett válasz? IGEN Eljárás megszüntetéseEljárás megszüntető végzésRSZR-ben lezárás      Helybenhagyó vagy megsemmisítővégzés

iktatás 1.9.3.1.
NEM NEM Áttétel illetékesség és hatáskör hiánya miattElkésett fellebbezés,igazolási kérelem Igazolási kérelmet elutasító végzésIgazolási kérelemnek helytadó végzés



Érkezik-e igazolási-kérelem az ügyféltől?  Komplex orvosi vélemény beérkezése Igazolás elfogadható-e? II. fokú eljárás megszüntetése     Iratanyag visszaküldéseI.fokú szervnek, átadó listávalAz orvosi szakvéleménybőlhatározat hozható-e? Szükséges-e a tényállás tisztázása Válasz érkeztetése, iktatásaA válasz elégséges-e? 

1

2

IGEN NEMNE M IG ENNEM IGEN IGENNE M IGEN NE M
végzésÉrtesítés ügyfélnekvizsgálat időpontjárólMegkeresés orvosi bizottság feléUtólagos megkeresés Jogosultság értesítőhatározat tervezet Határidőbe tétel, figyelés Visszaérkezett tértivevényiratanyagba szereléseIdézés szabályszerűvolt-e? IGENNEMVissza vizsgálat időpontjának meghatározásához

Hiánypótlásra érkezett válasz? Felhívás hiánypótlásraJogosultság értesítő Eljárás megszüntetéseEljárás megszüntető végzésIGEN RSZR-ben lezárás
 Iratok alapján véleményezhető-e?  Orvosi bizottság megkeresése i.a.vélemény adásraIGENNEM



Revizor döntése: A határozat megfelelő-e? Konszignációs lista megírása ,Borítékok, tértivevények megírása      Iratanyag visszaküldéseI.fokú szervnek, átadó listával
Elbíráló ügyintéző javítás után revizornak átadjaRSZR-ben lezárás

2 IG EN NEM  Helybenhagyó,megváltoztatóvagy megsemmisítőhatározatVisszaérkezett tértivevényiratanyagba szerelése



Vizsgálat időpontjának meghatározása Érkezik-e igazolási kérelemaz ügyféltől
 I. fokú Rehabilitációs Szakérői és Elbírálási Osztályról megkeresés érkezik  Hatósági bizonyítvány igényléséhez kapcsolódó ügybenFellebbezés felterjesztése II.fokraFellebbezés   érkeztetéseII.fokú ügy indítása az RSZR-ben

Komplex orvosi szakvélemény beérkezése Kérelem elbírálása.Figyelembe vehető-e?  II.fokú eljárás megszüntetése      Iratanyag visszaküldéseI.fokú szervnek,átadó listával
Az orvosi szakvéleménybőlhatározat hozható-e? 

IGEN
NEMIGEN

NEM IGEN
1

Értesítés ügyfélnekvizsgálat időpontjáról végzés RSZR-ben lezárás
Utólagos megkeresésÉrtesítés ügyfélnekvizsgálat időpontjáról

Megkeresés orvosi bizottság felé
határozat tervezetVisszaérkezett tértivevény Iratba szerelése 

 Befogadhatósági vizsgálat
 Iratok alapján véleményezhető-e?  Az értesítés szabályszerű volt-e? NEMNEM NEM Orvosi bizottság megkeresése i.a.vélemény adásraIGENIGENVisszaérkezett tértivevényiratanyagba szereléseIlletékesség, hatáskör vizsgálataIGEN Áttétel illetékesség és hatáskör hiánya miatt Igazolási kérelmetelutasító végzésIratanyag visszaküldése I. fokú szervnek RSZR-ben lezárásNEMNEM IGEN

IGEN 1.9.3.2.Elkésett fellebbezésIgazolási kérelem Végzés az áttételrőlIratanyag visszaküldése I. fokú szervnekIgazolási kérelemnekhelytadó végzés



Konszignációs lista megírásaBorítékok, tértivevények megírásaRSZR-ben lezárás     Iratanyag visszaküldése I. fokú szervnek, átadó listával
1

 Helybenhagyó vagy megváltoztató határozatVisszaérkezett tértivevény Iratba szerelése 
Revizor döntése: A határozat megfelelő-e? Elbíráló ügyintéző javítás után revizornak átadjaNEMIGEN



  II.fokú komplex vizsgálatkérés teljes iratanyag átvétele az előkészítő ügyintézőktőlOrvosszakértői vizsgálat,orvosi vélemény Megjelent-e a kérelmező a vizsgálaton? RSZR-ben lezárásNEM IG ENEgészségi állapot % alapján további szakértő szükséges? Orvosszakértői véleményben javítás szükséges ? NEMIG EN NEM
IG EN

Szociális szakértő véleményének elkészítéseFoglalkoztatási rehab. szakértő véleményének elkészítése Szociális szakértő vélemény,javaslat   Foglalkoztatási rehab. szakértővélemény, javaslat 
Orvosi rehabilitációs javaslat készítése   Orvosi rehabilitációsjavaslat 

Iratanyag visszaadásaelbíráló ügyintézőknekátadó listával
  Orvosszakértői véleményaláírások nélküli példány„ Nem jelent meg ”  Orvosszakértői vélemény   Orvosszakértői vélemény  Komplex összefoglalószakvélemény1.9.3.3.



 Budapest Főváros Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Főosztályrólmegkeresés érkezik   II.fokú orvosszakértői vélemény elkészítéséreMegkeresés érkeztetése,Iktatás PoszeidonbanII.fokú ügy indítása az RSZR-benVizsgálat időpontjának meghatározása
    Iratanyag visszaküldéseI.fokú szervnek,kísérő listávalKísérő lista megírásaBoríték, tértivevény megírásaOrvosszakértői vizsgálatMegjelent-e a kérelmező a vizsgálaton? Poszeidonban postázást iktatni RSZR-ben lezárásNEM IGEN

1Vizsgálat új  időpontjának meghatározása Orvosszakértői véleményÉrtesítés ügyfélnekvizsgálat időpontjáról
Értesítés ügyfélnekvizsgálat időpontjárólElőadói ív

Visszaérkezett tértivevényiratba szerelése
1.9.3.4.



Orvosi igazolást küldött ,új időpontot kér? Kérelem elbírálásaIratok alapján véleményezhető? 
Poszeidonban postázást iktatni

Megkereső szerv tájékoztatásaNem jelent meg azIgénylő, boríték, tértivevény megírása
RSZR-ben lezárás     Iratanyag visszaküldéseI.fokú szervnekkísérő listávalOrvosszakértői vizsgálat

IGENNEM NEM
Kísérő lista megírásaBoríték, tértivevény megírása

1Megjelent-e a kérelmező a vizsgálaton?NEM
Vizsgálat új  időpontjának meghatározása 

Kísérő lista megírásaBoríték, tértivevény megírásaIGENIG EN Orvosszakértői vélemény
Orvosszakértői vélemény

Orvosszakértői vélemény
Orvosszakértői vélemény

Értesítés ügyfélnekvizsgálat időpontjáról



Elrendelő határozat (nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság,büntetés-végrehajtási bíró)érkezése
Akta lezárása

Szignálás pártfogó részére (lakóhely,tartózkodási helyalapján)Terhelt felkeresése,Interjú, ügy iratainaktanulmányozásaPártfogó felügyelőivélemény írásba foglalása
1.10.1.1. Pártfogó felügyelői vélemény készítése

PártfogófelügyelőivéleményPártfogó felügyelőivéleménymegküldéseelrendelő számára



Elrendelő határozat(ügyészség, bíróság) érkezése
Akta lezárása

Szignálás pártfogó részére (lakóhely,tartózkodási helyalapján)Terheltmeghallgatása,interjú. Nyilatkozatbeszerzéseközérdekű/jóvátételi munka vállalásaügyében Pártfogó felügyelőivélemény írásbafoglalása
1.10.1.2. Közérdekű munkával és a jóvátételi munkával kapcsolatos pártfogó felügyelői vélemény elkészítése

PártfogófelügyelőivéleményPártfogó felügyelőivélemény megküldéseelrendelő számára



Elrendelő határozat (ügyészség) érkezése
Akta lezárása

Szignálás megelőzőpártfogó felügyeletetvégrehajtó pártfogórészéreMegelőző pártfogófelügyelet iratainaktanulmányozása Pártfogó felügyelőivélemény írásbafoglalásaJavaslat magatartásiszabályokra, kötelezettségelőírására
1.10.1.3. Gyermekkorúval, illetve fiatalkorúval kapcsolatos környezettanulmány és pártfogó felügyelői vélemény elkészítésének külön szabályai

PártfogófelügyelőivéleményPártfogó felügyelőivéleménymegküldéseelrendelő számáraTerhelt, sértettmeghallgatása,nyilatkoztatásamagatartásiszabályok, jóvátétel ügyében



Gyámhivatal határozatamegelőző pártfogáselrendeléséről
Gondozási-nevelésiterv készítéseesetmenedzserrelközösen
Szignálás pártfogó részére (lakóhely,tartózkodási helyalapján)Kapcsolatfelvétel aCsalád- és Gyermek-jóléti Központesetmenedzserével,egyéni gondozási-nevelési tervegyeztetéseFiatalkorúmeghallgatásaesetmenedzserrelközösen

1.10.1.4. Egyéni pártfogási terv elkészítése
JegyzőkönyvEgyéni pártfo-gási terv



Ügyész, szabálysértési hatóság, illetve a bíróság megkeresése

Ügyirat lezárása

Szignálás közvetítő részére1.10.1.5. Közvetítői eljárás lefolytatásaPártfogó felügyelői véleménybeszerzése (ha készült), kapcsolat-felvétel a pártfogó felügyelővel.Felek idézése(terhelt (ek), sértett(ek)) Idézés (ek)Megjelenés elmaradásaKözvetítői tárgyalás (ok)(nem jön létre megállapodás,Vagy egyik/mindkét fél visszavonja a hozzájárulását) Feljegyzés (ek)MegállapodásMegjelenés kétszeri elmulasztásátigazolás hiányában (ahozzájárulás visszavonásánakkell tekinteni) illetve hozzájárulás visszavonása esetén. JelentésMegállapodásban foglaltakteljesítésének ellenőrzése- felfüggesztés tartamának leteltekor,- tartamának letelte előtt teljesültmegállapodás esetén- teljesítés elmaradása eseténtájékoztatás a közvetítői eljárásrólaz elrendelő részére JelentésFelek tájékoztatása(terhelt(ek), sértett(ek)) TájékoztatásokKözvetítői tárgyalás (ok)(létrejön a megállapodás) Feljegyzés (ek)Jelentés



1.10.1.6. Közérdekű munka végrehajtásaJogerős ítélet és értesítőlap érkezése a közérdekű munka büntetés kiszabásáról az első fokon ítélkező bíróságtól az illetékes kormányhivatalhozSzignálás pártfogó részére (lakóhely,tartózkodási helyalapján)Szignálás pártfogó részére (lakóhely,tartózkodási helyalapján)Szignálás pártfogó részére(lakóhely,tartózkodási helyalapján) Lakó vagy tartózkodási hely megváltozása esetén illetékességből történő áttétel. (belső átadás /áttétel)A végrehajtás előkészítése(adatok ellenőrzése,ítélet rendelkezéseinekáttekintése A közérdekű munka végrehajtásátkizáró vagy megszüntetését eredményező ok fennállása eseténaz akta megküldéseBüntetés-végrehajtási bíró számáraHatáridős nyilvántartás(az alapügyben eljáró bírósághalasztási engedélye alapján)Idézés jegyzőkönyviMeghallgatásraMeghallgatás,jegyzőkönyv felvétele TájékoztatásNyilatkoztatás JegyzőkönyvFelhívás
Jegyzőkönyv



Pártfogó felügyelet végrehajtásaPártfogó felügyeletvégrehajtásának folytatása1.10.1.7. Pártfogó felügyelet végrehajtásának szüneteléseTájékoztatás kérése a Büntetés - végrehajtás OrszágosParancsnokságtól a szabadság-vesztés megkezdésének,várható befejezésének időpontjairól ÍtéletElrendelő tájékoztatása pártfogó felügyelet hosszabbodásáról, okárólbefejezés várható időpontjáról TájékoztatáskérésSzabadságvesztésről rendelkezőÍtélet érkezése TájékoztatásSzabadulásiigazolásTájékoztatás megérkezése TájékoztatásPártfogolt tájékoztatása pártfogó felügyelet hosszabbodásáról, okárólbefejezés várható időpontjáról TájékoztatásPártfogolt szabadulása(feltételesen vagy kitöltve)Ténylegesen fogva tartásbantöltött napok alapján hosszabbodás,befejező időpont kiszámításaElrendelő tájékoztatása pártfogó felügyelet folytatásárólbefejezés várható új időpontjáról TájékoztatásPártfogolt tájékoztatása pártfogó felügyelet folytatásárólbefejezés várható új időpontjáról TájékoztatásFeljegyzés



Fiatalkorú pártfogó felügyeleténekvégrehajtása1.10.1.8. Gyermekvédelmi hatósági intézkedés kezdeményezéseA kapcsolattartás során információkerül a pártfogó felügyelő birtokába, amely  a gyermek bántalmazására, illetve súlyos elhanyagolására vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállására utal, vagy súlyos veszélyeztető magatartást tanúsít, illetve a tapasztalatok alapján az Alapellátás nem vezet eredményre, vagy attól eredmény nem várható JelzésFiatalkorú pártfogó felügyeleteVégrehajtásának folytatásaGyermekvédelmi hatóságiintézkedés kezdeményezéseGyámhivatal felé



1.10.1.9. Jogi segítségnyújtás másodfokú eljárásA jogi képviselő igénybejelentéseTeljesítésigazolásKöltségtérítési igénySzámla Igény érkezéseVizsgálatJogszerűség esetén Igazságügyi Minisztérium részére megkeresés a díjmegfizetése érdekébenA kiállított számla összegejogszabályoknak megfelelő,de hiányos A kiállított számla végösszege nem megfelelőFelhívás küldésejogi segítőnek(megfelelő számlakiállítása céljából) Kifizethető díjmegállapításaJogi segítő értesítéseJogorvoslatÚj számla kiállítása
Elutasítás(határidő lejártautáni igény esetén)

Irattár



1.10.1.10. MéltányosságVisszafizetési kötelezettségKérelem(jövedelemigazolásokcsatolásával)Méltányosságbólmérsékelhető MéltányosságbólelengedhetőDöntésIrattár Határozat



Ellenőrzési terv készítése
Irattárba helyezés

Iratanyagokbekérésenegyedéventeaz ellenőrzötthatóságoktólIratanyagokvizsgálataVizsgálatmegállapításai,szignalizációIratok visszaküldése Nyilatkozat tervezet elkészítésével a kereset és az ügy iratainaktovábbítása a bíróság felé
1.10.2.1. Gyermekvédelmi és gyámügyi hatáskörében eljáró jegyző és járási hivatalok ellenőrzése

KeresetbeérkezéseBírósági döntésután iratokvisszaküldéseelsőfoknak
FelügyeletihatáskörbendöntésDöntés közléseJogerőmegállapítása



Fellebbezés benyújtása
Irattárba helyezés

Fellebbezés alaki vizsgálataTényállástisztázásaDöntés Döntés közlése(elsőfoknakiratokkal, ügyfeleknekközvetlenül)Jogerőreemelkedésmegállapítása Nyilatkozat tervezet elkészítésével a kereset és az ügy iratainaktovábbítása a bíróság felé
1.10.2.2. Másodfokú hatósági jogkör ellátása a jegyző és gyámhivatalok ügyeiben, illetve az ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében Felhívás hiánypótlásraMás szervmegkeresése,ügyfél nyilatkoztatása,szakértőkirendeléseFelhívás hiánypótlásraKeresetbeérkezéseBírósági döntésután iratokvisszaküldéseelsőfoknak



Jelzés érkezése jelzőrendszerikötelezettség elmaradásáravonatkozóanFegyelmi jogkörgyakorlójánálfegyelmi eljáráskezdeményezése Egyeztetőmegbeszélés/esetmegbeszéléstartása
1.10.2.3. A gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén  javaslattétel fegyelmi felelősségre vonás megindítására, büntetőeljárást kezdeményezéseBűncselekménygyanúja eseténbüntetőeljáráskezdeményezése



Szakmai értekezletszükségességének észleléseTárgyi feltételekkialakítása(teremfoglalás),időpontmeghatározásaNapirendi pontokmeghatározásaelőadásokfelosztása
1.10.2.4. Szakmai koordinációs értekezlet tartása a gyámhatóságok, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók számára

Meghívók készítésekiküldéseaz érintetteknekÉrtekezlet megtartása



Jelzéságazati képzéstovábbképzéstartásárólTárgyi feltételekkialakítása(teremfoglalás),időpontmeghatározásaAz esetlegesenaz osztályra jutóelőadások, képzésifeladatokszétosztása
1.10.2.5.  Közreműködés az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében

Meghívók készítésekiküldéseaz érintetteknekKépzéstovábbképzés megtartása



A hivatásos gondnokképzésszükségességénekmegállapításaTárgyi feltételekkialakítása(teremfoglalás),időpontmeghatározásaA képzésifeladatokszétosztásaképzési anyagáttekintése
1.10.2.6. A hivatásos gondnokok foglalkoztatásával, valamint képzésének és továbbképzésének megszervezésével összefüggésben meghatározott feladatok ellátása

A képzés meghirdetéseKépzés megtartásaVizsgáztatásA végzetteknyilvántartásbavétele



A hivatásos gondnoktovábbképzésszükségességénekmegállapításaTárgyi feltételekkialakítása(teremfoglalás),időpontmeghatározásaA képzésifeladatokszétosztásaképzési anyagáttekintése
1.10.2.7. A hivatásos gondnokok foglalkoztatásával, valamint képzésének és továbbképzésének megszervezésével összefüggésben meghatározott feladatok ellátása

A hivatásosgondnokokés járási hivatalokértesítsea továbbképzésrőlTovábbképzés megtartása



Fellebbezés benyújtása
Irattárba helyezés

Fellebbezés alaki vizsgálataTényállástisztázásaDöntés Döntés közlése(elsőfoknakIratokkal, ügyfeleknekközvetlenül)Jogerőreemelkedésmegállapítása Nyilatkozat tervezet elkészítésével a kereset és az ügy iratainaktovábbítása a bíróság felé
1.10.2.8. Másodfokú hatósági jogkör ellátása az 1993. évi III. törvény szerinti, első fokon a települési önkormányzat és a járási hivatal hatáskörébe utalt hatósági ügyekbenFelhívás hiánypótlásraSzakkérdésvizsgálata/szakértőkirendeléseFelhívás hiánypótlásraKeresetbeérkezéseBírósági döntésután iratokvisszaküldéseelsőfoknak



Ellenőrzési terv készítése
Irattárba helyezés

Iratanyagokbekérésenegyedéventeaz ellenőrzötthatóságoktólIratanyagokvizsgálataVizsgálatmegállapításai,szignalizációIratok visszaküldése Nyilatkozat tervezet elkészítésével a kereset és az ügy iratainaktovábbítása a bíróság felé
Felügyeleti eljárás

KeresetbeérkezéseBírósági döntésután iratokvisszaküldéseelsőfoknak
FelügyeletihatáskörbendöntésDöntés közléseJogerőmegállapítása



A célprogramokróltájékoztatás kéréseaz érintettszervektőlA folyamatban lévőés tervezettprogramokrólnyilvántartás készítéseA nyilvántartásfolyamatosfrissítése
1.10.2.9. A bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését szolgáló programokról tájékoztatás,  nyilvántartás vezetése, összehangolása, országos programok közvetítése

A képzésekrőlaz érintett szervekfolyamatostájékoztatásaMegkeresésesetén a programban valórészvétel,előadás megtartása



A pályázatilehetőségekfigyelemmelkíséréseA pályázatokrólnyilvántartás készítéseA nyilvántartásfolyamatosfrissítése
1.10.2.10. A bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését érintő pályázatokról tájékoztatás, segítségnyújtás a benyújtáshoz

A pályázati lehetőségekrőlaz érintett szervekfolyamatostájékoztatásaMegkeresésesetén segítség apályázatbenyújtásához



Meghívás a kábítószerügyiegyeztető fórumvagy a bűnmegelőzésitanács üléséreA témát érintő, azosztály rendelkezéséreálló információkösszegzéseMegkeresésesetén előadás, ismertetőanyagkészítése
1.10.2.11. Részvétel a kábítószerügyi egyeztető fórum, illetve a bűnmegelőzési tanács munkájában 

A fórumon valórészvételA fórum és tanácstagjaivalfolyamatosegyüttműködéstájékoztatás



Az érintett területen működőcivil szervezetek felméréseA civil szervezetekképviselőinekés a rendőrségireferenselérhetőségeirőlnyilvántartás készítéseAz elérhetőségekközlése azérintettszervekkel
1.10.2.12. A bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését érintő feladatkör kapcsán kapcsolattartás az áldozatvédelemben szerepet vállaló civilekkel, rendőrséggel

Folyamatoskapcsolattartása fentiszakemberekkel Hivatalból észleltszükségességvagy jelzésesetén soron kívülikapcsolatfelvétel Megkeresésesetén aktív segítség nyújtásaa fentiszakembereknek



Eljárás megindítása Értesítés eljárás megindításáról és helyszíni szemle időpontjának kitűzésérőlHelyszíni ellenőrzés
Szükség szerintutóellenőrzés

1.10.2.13. A bűnmegelőzési tevékenység értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben
Kérelem eseténhatáridőhosszabbítása

Ellenőrzési jegyzőkönyv átadása,továbbítása Felhívás jogsértésvagy hiányosság megszüntetéséreEljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásanélkülIrattárba helyezés



Jelzés kiskorú sérelméreelkövetettbűncselekményrőlA bűncselekménnyelkapcsolatosinformációkmegszerzéseGyermekvédelmiés gyámügyifeladatkörébeneljáró járási hivataltájékoztatása
1.10.2.14. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén segítség nyújtása a szükséges feljelentés megtételéhez

Feljelentéshezszükségesiratminták,információktovábbítása Az ügy nyomonkövetése,visszatájékoztatáskéréseTörvényesképviselő tájékoztatása Nevelt gyermekeseténgondozási helytájékoztatása Nevelt gyermekesetén fenntartótájékoztatása



Jelzés büntetőjogifelelősségre nem vonhatószemély általelkövetettbűncselekményrőlA bűncselekménnyelkapcsolatosinformációkmegszerzéseGyermekvédelmiés gyámügyifeladatkörébeneljáró járási hivataltájékoztatása
1.10.2.15. A  büntetőjogi felelősségre nem vonható elkövetők ügyében szakmai támogatás nyújtása,  gyermekvédelmi intézkedések kezdeményezése, ellenőrzése

A gyermekvédelmiintézkedésekmegtételéhez szükségesinformációktovábbítása Az ügy nyomonkövetése,visszatájékoztatáskéréseTörvényesképviselő tájékoztatása Nevelt gyermekeseténgondozási helytájékoztatása Nevelt gyermekesetén fenntartótájékoztatása
Irattárba helyezés



A bűnmegelőzésitevékenységreVonatkozó tárgyéviellenőrzések megállapításainakösszegzéseTárgyi feltételekkialakítása(teremfoglalás),időpontmeghatározásaNapirendi pontokmeghatározásaelőadásokfelosztása
1.10.2.16. A bűnelkövetés helyzetének elemzése, a bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Meghívók készítésekiküldéseaz érintetteknekÉrtekezlet megtartásaÖsszefoglaló készítésekiküldéseaz érintetteknek
Érintett szervek:Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal,Rendőrség, a család- és gyermekjóléti központ, a speciális gyermekotthon, javítóintézet, a gyermekjogi képviselő, a települési önkormányzat, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, az ügyészség,  a bíróság, a drogmegelőzést, illetve drogrehabilitációt végző intézmények, a gyermekvédelmi intézmények 



A helyi önkormányzat kérelmeaz ellátórendszer átalakításáravonatkozó tervezetvéleményezéséreA jelenlegiellátórendszeráttekintése,vizsgálataTájékoztatása kötelezőenellátandó feladatokról
1.10.2.17. A helyi önkormányzatnak az önkormányzati ellátórendszer átalakítására vonatkozó javaslatainak véleményezése, a javaslatok megváltoztatásának kezdeményezése

Tájékoztatásaz önkéntvállalhatófeladatokról Tájékoztatása MagyarÁllamkincstárnálindítandóeljárásrólIrattárba helyezés



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.18. Szociális étkeztetés hatósági nyilvántartása Más szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv  szakértőként történő kirendelése szakmai program véleményezéséreSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése  Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.19. Munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet hatósági nyilvántartása Más szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv  szakértőként történő kirendelése szakmai program véleményezéséreSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.20. Munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív napközben ellátás hatósági nyilvántartása Más szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv  szakértőként történő kirendelése szakmai program véleményezéséreSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.21. Biztos Kezdet Gyerekház hatósági nyilvántartása Más szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv  szakértőként történő kirendelése szakmai program véleményezéséreSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekében  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.22. Fejlesztő foglalkoztatás hatósági nyilvántartása Más szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv  szakértőként történő kirendelése szakmai program véleményezéséreSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekében  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.23. Támogatott lakhatás hatósági nyilvántartása Más szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv  szakértőként történő kirendelése szakmai program véleményezésére Szakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.24. Nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézmény, bölcsődék, átmeneti otthonok, gyermekotthon és utógondozói otthon hatósági nyilvántartásaMás szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv  szakértőként történő kirendelése szakmai program véleményezéséreSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.25. Bentlakásos szociális intézmény hatósági nyilvántartásaMás szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv  szakértőként történő kirendelése szakmai program véleményezéséreSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.26. Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, költségvetési támogatással működő szolgáltatások hatósági nyilvántartásaMás szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv kirendelése szakmai program véleményezésére (Magyar Államkincstár)Szakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.27. Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott állami fenntartású szolgáltatások hatósági nyilvántartása Más szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv kirendelése szakmai program véleményezésére (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)Szakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.28. Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott szolgáltatások hatósági nyilvántartása Más szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv kirendelése szakmai program véleményezésére (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)Szakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.29. Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott állami, nem állami, valamint egyes egyházi fenntartású szolgáltatások hatósági nyilvántartásaMás szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv kirendelése szakmai program véleményezésére (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)Szakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.30. Munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, minibölcsőde, bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív napközbeni ellátás hatósági nyilvántartásaMás szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv szakértőként történő kirendelése szakmai program véleményezésére (Bölcsődei MódszertaniSzervezet)Szakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.31. Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott egyházi fenntartású intézmények hatósági nyilvántartása Más szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv szakértőként történő kirendelése szakmai program véleményezésére (Egyházi Módszertani Intézmény)Szakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Kérelem benyújtásaKérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaÁgazati azonosítókérése                  Helyszíni szemle tartása
1.10.2.32. Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, költségvetési támogatással való szolgáltatások hatósági nyilvántartásaMás szerv megkereséseFelhívás hiánypótlásraSzakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenSzakkérdés vizsgálata  Jogszabályban meghatározott szerv kirendelése szakmai program véleményezésére Szakhatóságok megkeresése  szakhatósági állásfoglaláskiadása érdekébenszakkérdés vizsgálata  

Irattárba helyezésDöntés Jogorvoslati kérelem és az iratanyag megküldése a másodfokú hatóság részéreJogerőreemelkedésmegállapítása Tanúsítvány kiadása/bevonása, egyéb értesítési kötelezettség teljesítése Jogorvoslati döntés közlése



Eljárás megindítása Értesítés eljárás megindításáról és helyszíni szemle időpontjának kitűzésérőlHelyszíni ellenőrzés
Szükség szerintutóellenőrzés

1.10.2.33. Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott állami, valamint egyes egyházi fenntartású szolgáltatások hatósági ellenőrzése
Kérelem eseténhatáridőhosszabbításaEllenőrzési jegyzőkönyv átadása,továbbítása Szakvélemény kérésea Szociális ésGyermekvédelmiFőigazgatóságtólFelhívás jogsértésvagy hiányosság megszüntetéséreEljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásanélkül EljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásávalIrattárba helyezés



Eljárás megindítása Értesítés eljárás megindításáról és helyszíni szemle időpontjának kitűzésérőlHelyszíni ellenőrzés
Szükség szerintutóellenőrzés

1.10.2.34. Munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, minibölcsőde, bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív napközbeni ellátás hatósági ellenőrzése
Kérelem eseténhatáridőhosszabbításaEllenőrzési jegyzőkönyv átadása,továbbítása Szakvélemény kérésea BölcsődeiMódszertaniSzervezettőlFelhívás jogsértésvagy hiányosság megszüntetéséreEljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásanélkül EljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásávalIrattárba helyezés



Eljárás megindítása Értesítés eljárás megindításáról és helyszíni szemle időpontjának kitűzésérőlHelyszíni ellenőrzés
Szükség szerintutóellenőrzés

1.10.2.35. Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott egyházi fenntartású szolgáltatások hatósági ellenőrzése
Kérelem eseténhatáridőhosszabbításaEllenőrzési jegyzőkönyv átadása,továbbítása Szakvélemény kéréseEgyházi módszertani intézménytől vagy Szociális Gyermekvédelmi FőigazgatóságtólFelhívás jogsértésvagy hiányosság megszüntetéséreEljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásanélkül EljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásávalIrattárba helyezés



Eljárás megindítása Értesítés eljárás megindításáról és helyszíni szemle időpontjának kitűzésérőlHelyszíni ellenőrzés
Szükség szerintutóellenőrzés

1.10.2.36. Szociális ellátás, átmeneti és gyermekotthonok hatósági ellenőrzése
Kérelem eseténhatáridőhosszabbításaEllenőrzési jegyzőkönyv átadása,továbbítása Szakkérdés vizsgálatánakkérése anépegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivataltólFelhívás jogsértésvagy hiányosság megszüntetéséreEljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásanélkül EljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásávalIrattárba helyezés



Eljárás megindítása Értesítés eljárás megindításáról és helyszíni szemle időpontjának kitűzésérőlHelyszíni ellenőrzés
Szükség szerintutóellenőrzés

1.10.2.37. Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, étkeztetést biztosító szolgáltatások hatósági ellenőrzése
Kérelem eseténhatáridőhosszabbításaEllenőrzési jegyzőkönyv átadása,továbbítása Szakkérdés vizsgálatánakkérése azélelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági feladatkörében eljáró járási hivataltólFelhívás jogsértésvagy hiányosság megszüntetéséreEljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásanélkül EljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásávalIrattárba helyezés



Eljárás megindítása Értesítés eljárás megindításáról és helyszíni szemle időpontjának kitűzésérőlHelyszíni ellenőrzés
Szükség szerintutóellenőrzés

1.10.2.38. Az 1993. évi III. törvényben és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott szolgáltatások hatósági ellenőrzése
Kérelem eseténhatáridőhosszabbításaEllenőrzési jegyzőkönyv átadása,továbbítása Szakkérdés vizsgálatánakkérése azépítésügyi feladatkörében, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivataltólFelhívás jogsértésvagy hiányosság megszüntetéséreEljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásanélkül EljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásávalIrattárba helyezés



Eljárás megindítása Értesítés eljárás megindításáról és helyszíni szemle időpontjának kitűzésérőlHelyszíni ellenőrzés
Szükség szerintutóellenőrzés

1.10.2.39. Fejlesztő foglalkoztatás hatósági ellenőrzése 
Kérelem eseténhatáridőhosszabbításaEllenőrzési jegyzőkönyv átadása,továbbítása Szakkérdés vizsgálatánakkérése amunkavédelmi illetve munkaügyi feladatkörében eljáró járási hivataltól Felhívás jogsértésvagy hiányosság megszüntetéséreEljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásanélkül EljárásmegszüntetésejogkövetkezményalkalmazásávalIrattárba helyezés



Kérelem benyújtása
Irattárba helyezés

Kérelem érdemi vizsgálataTényállástisztázásaDöntés Döntés közléseJogerőreemelkedésmegállapítása  A fellebbezés és az ügy iratainaktovábbítása a másodfokú hatóság felé
1.10.2.40. Jelzálogjog bejegyzésének kezdeményezése fenntartó kérelméreFelhívás hiánypótlásraFellebbezésbeérkezéseMásodfokú döntés



1.11.1.1. Munkahelyteremtő beruházás támogatásaPályázati felhívás közzététele(Nemzetgazdasági Minisztérium;NGM)Módszertani segédlet kiadása(NGM)Benyújtott pályázatokérkeztetése, iktatása(Felelős:Közfoglalkoztatási Osztály;KFO)
Formailag megfelelő?

Pályázat benyújtása (Pályázó)
Pályázatok formai vizsgálata (KFO) Hiánypótoltatás(KFO)Illetékesség, hatáskör?  Áttétel eljárásrajogosult szervhez

(KFO)

1. Áttétel ÁttételFelhívás hiánypótlásraHiánypótlás megfelelő?Pályázatok tartalmivizsgálata (KFO)
Pályázatok befogadása (KFO) Nyilatkozatbefogadásról

Eljárás megszüntetése Végzés azeljárás meg-szüntetésérőlPályázati kiírásnak,jogszabályi felté-teleknek meg-felelő?
NemIgen

Igen Nem NemIgen Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás Végzés azelutasításrólNemIgen



Pályázatok értékelése (KFO)
Döntés a pályázatokról(NGM)
Helyszíni ellenőrzéslefolytatása (KFO)IgenPreventív ellen-őrzés szükséges?Támogatási javaslatelkészítése (KFO) 6. EllenőrzésijegyzőkönyvIgenNem Javaslat megfelelő (Főosztály-vezető, Kormány-megbízott?Nem IgenNemTámogatási javaslatmegküldése azNGM részére  (KFO) Megfelelő?

EllenőrzésijegyzőkönyvJavaslat, értékelő lapokPályázók értesítése aminiszteri döntésről (KFO) Értesítés az elutasításról/ támogatásról, szerződéskötéshezszükséges iratok bekéréseBeküldött dokumentumok vizsgálata (KFO) Hiánypótoltatás(KFO) Felhívás hiány-pótlásraIgen Nem



ÉrtesítésEleget tesz a hiánypótlásifelhívásnak?Hatósági szerződéselőkészítése (KFO) Támogató döntés érvényét veszíti.Igen NemHatósági szerződésaláírása (kormánymegbízott,főosztályvezető,pályázó)Hatósági szerződéshatályosítása, kötelezettségvállalás (KFO) Fedezet bejegyzése,biztosításamegtörtént?NemIgen Hatósági szerződésElszámolás iktatása,vizsgálata (KFO) Elszámolás megfelelő?Hiánypótoltatás(KFO) Felhívás hiánypótlásraTeljesítésigazolás (KFO) Hiánypótlás megfelelő?Igen NemIgen NemKifizetés megtagadása. Kifizetés (Felelős:Alapkezelési Osztály)Szerződéseskötelezettségekteljesítésének vizsgálata (KFO)



Teljesítésmegfelelő?Záróellenőrzés(KFO)Fedezet feloldásánakkezdeményezése (KFO))
Szerződés módosítható? VisszakövetelésNemHatósági szerződésmódosítása(KFO)IgenNemIgenTeljesítésmegfelelő? NemIgen Módosítotthatósági szerződésFedezet feloldásánakkezdeményezéseAz ügy lezárásabeszámoló készítése



1.11.1.2. Aktív támogatási eszközök működtetéseA működtetett támogatási eszközök és a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) területi keretének meghatározása(Nemzetgazdasági Minisztérium; NGM)Javaslat az egyes támogatási eszközökpénzügyi keretéről (Közfoglalkoztatási Osztály,KFO;AlapkezelőOsztály, AKO) Javaslateszközökre,  keretfelosztásraJavaslat megfelelő (Főosztály-vezető, Kormány-megbízott)?Keretfelosztás engedélyeztetése az NGM-ben (KFO) IgenNemEngedélyezett támogatások feltételeinek kidolgozása,iratminták előkészítése (KFO)Támogatások feltételeinek közzététele Javaslat megfelelő? (Főosztályvezető, Kormánymegbízott)  Kormánymegbízotti utasításNem IgenIgen Támogatásikérelem és mellékleteiKeretkiadás járásifoglalkoztatási osztályok részére eszközönként, egyediigényenként (KFO, AKO) Támogatási eszközökműködtetése a járási foglalkoztatásiosztályokon Kerettábla foglalkoztatási osztályonkéntJárási egyedikeretigények befogadása, vizsgálata (KFO, AKO)



Megfelelő?  Kifizetés a járási foglalkoztatási osztályokteljesítésigazolása alapján (AKO)NemKimutatás eszközönként, járásonként a teljesített kifizetésekről (AKO)IgenAnalitikus nyilvántartás vezetése a kötelezettségekről (KFO) Keretfelhasználás eszközönként, járásonkéntKeretfelhasználás (lekötöttség, kifizetés)vizsgálata (KFO; AKO) Szükség van-ekeretmódosításra?Módosított keretkiadásjárás foglalkoztatási osztályok részére  (KFO; AKO)Igen Módosítottkerettábla eszközönként, foglalkoztatási osztályonkéntBeszámoló az NGM részére aterületi NFA-keret felhasználásáról
NemA felhasználásmegfelelő? Követeléskezelésreátadás az illetékes osztálynak (KFO)A támogatásokszabályszerű felhasználásának ellenőrzése (KFO) NemIgen



1.11.1.3. Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás (tőkejuttatás)Javaslat az eszköz pénzügyielőirányzatára
Pályázatok érkeztetése (KFO) Nyilatkozatbefogadásról

Van NemIgenMűködtetett támogatási eszközök és apénzügyi források meghatározása(Nemzetgazdasági Minisztérium; NGM)Javaslat atámogatási eszközpénzügyi keretére (Közfoglalkoztatási Osztály; KFO) Javaslat megfelelő?(Főosztályvezető, Kormánymegbízott)Eszköz-előirányzat engedélyeztetése az NGM-ben (KFO)Engedélyezett támogatási eszköz pályázati feltételeinek kidolgozása,iratminták előkészítése (KFO) Javaslat megfelelő? (Főosztályvezető, Kormánymegbízott)Pályázati dokumentáció összeállítása (KFO) Igen NemPályázati felhívás közzététele (KFO) Pályázati felhívás és mellékleteiIlletékesség,hatáskör? Illetékesség,hatáskör vizsgálata(KFO)Pályázatok formai vizsgálata (KFO) Pályázatokbefogadása (KFO) Igen Nem



Pályázati kiírásnak,jogszabályi feltételeknek megfelelő? Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás Végzés azelutasításrólPályázatok tartalmivizsgálata (KFO) Eljárás megszüntetése Végzés azeljárás megszüntetésérőlHiánypótlás megfelelő?Formailag megfelelő? Hiánypótoltatás(KFO) Felhívás hiánypótlásra Áttétel eljárásrajogosult szervhez
(KFO)

ÁttételNemIgen Igen NemNemIgen7. Pályázatok értéke-lése (KFO)Támogatási javaslatelkészítése (KFO) Javaslat megfelelő? (Kormánymegbízott) Javaslat, értékelő lapokPályázók értesítése a kormánymegbízotti döntésről (KFO) Értesítés az elutasításról, támogatásról, szerződéskötéshezszükségesIratok bekéréseBeküldött dokumentumok vizsgálata (KFO) Megfelelő?Hiánypótoltatás(KFO) Felhíváshiánypótlásra
NemPályázatok értékelése (KFO) Igen NemIgen



ÉrtesítésEleget tesz a hiánypótlásifelhívásnak?Hatósági szerződéselőkészítése (KFO) Támogató döntés érvényét veszíti.Igen NemHatósági szerződésaláírása (KFO, pályázó)Hatósági szerződéshatályosítása, kötelezettségvállalás (KFO) Fedezet bejegyzése,biztosításamegtörtént?NemIgen Hatósági szerződésElszámolás iktatása.vizsgálata (KFO) Elszámolás megfelelő?Hiánypótoltatás(KFO) Felhívás hiánypótlásraTeljesítésigazolás (KFO) Hiánypótlás megfelelő?Igen NemIgen NemKifizetés megtagadása.Kifizetés (Alapkezelési Osztály)Szerződéseskötelezettségekteljesítésének vizsgálata (KFO)



Teljesítésmegfelelő? Záróellenőrzés(KFO)Fedezet feloldásánakkezdeményezése (KFO))
Szerződés módosítható? VisszakövetelésNemHatósági szerződésmódosítása (KFO)IgenNemIgenTeljesítésmegfelelő? NemIgen Módosítotthatósági szerződésFedezet feloldásánakkezdeményezéseAz ügy lezárása



1.11.1.4. Központi és megyei munkaerőpiaci programok működtetéseIgény jelentkezése helyi, megyeimunkaerőpiaci program indítására(foglalkoztatási osztályok, munkáltatók,megyei foglalkoztatási főosztály)Javaslat járási, megyeimunkaerőpiaci programindítására, pénzügyikeretére(Közfoglalkoztatási Osztály; KFO) ProgramtervjavaslatJavaslat megfelelő? (Főosztályvezető, Kormánymegbízott)Részletes programterv kidolgozása (célcsoportok,programelemek, keretek, iratminták (KFO) IgenNemProgramterv benyújtása engedélyezésreaz NGM-nek (KFO) Javaslat megfelelő? (Főosztályvezető, Kormánymegbízott)
 Kormánymegbízotti utasítás

Igen Nem RészletesprogramtervjavaslatTerv megfelelő(NGM)? NemIgenA terv jóváhagyása, központi munka-erőpiai program esetén a végrehajtásindítása, addicionális támogatásbiztosítása (NGM)Egyeztetés a program megvalósítóival (KFO)A program végrehajtását biztosító dokumentumokmegküldése az érintetteknek (KFO) TájékoztatóKeretkiadás az érintett járási foglalkoztatási osztályok részére(KFO, AKO) Kerettábla foglalkoztatási osztályonként



A program végrehajtásának elindítása, koordinálása (KFO) A program végre-hajtása a járási foglalkoztatásiosztályokon
Az előrehaladás értékelése, időszaki beszámolók készítése (KFO, járási foglalkoztatási osztályok) Keretfelhasználás eszközönként,járásonkéntKeretkiadási igények befogadás, ellenőrzése (KFO, Alapkezelési Osztály; AKO)Megfelelő? Kifizetés a járási foglalkoztatási osztályokteljesítésigazolása alapján (AKO)Kimutatás eszközönként, járásonként a teljesített kifizetésekről (AKO)NemIgen Időszaki beszámolókSzükség van-ekeretmódosításra?Módosított előirányzatokkiadása a járás foglalkoztatási osztályok részére (KFO, AKO)Programbeszámolókészítése (KFO) Nem IgenMegfelelő? (főosztályvezető, kormánymegbízott)NemIgen Elfogadott beszámoló a program végrehajtásárólBeszámoló az NGM részére aa program megvalósításáról



1.11.1.5 Bérgarancia támogatásBérgarancia támogatás iránti kérelem benyújtása(felszámoló)Kérelem érkeztetése, iktatás, befogadásaaz elektronikai rendszerben(KözfoglalkoztatásiOsztály;  KFO)A kérelem formai, tartalmi vizsgálata(KFO)Illetékességgel rendelkezünk? Hiánypótlás szükséges?  Áttétel eljárásrajogosult szervhez
(KFO)

Áttétel
Döntés előkészítése (KFO)

Hiánypótoltatás(KFO)A kérelem megalapozottságának vizsgálata Felhívás hiánypótlásraHiánypótlásmegfelelő?Igen Nem
Nem IgenIgen Nem Eljárástmegszüntető határozatKérelem meg-alapozott? Az ügy lezárásaNemIgen Helyt adó, részben helyt adó határozat



Dokumentumok átadása az AlapkezelőOsztálynak (AKO)Az adatok, dokumentumok hibátlanok?Pénzügyi teljesítés (AKO) A szükséges korrekciók elvégzése (KFO)
Igen

Igen
Utóellenőrzés(KFO)Volt-e jogosulatlanigénylés?

 Elszámolások
Az ügy lezárása

Nem
Igen NemNem

Ügyfél értesítése támogatás utalásáról, a felhasználás dokumentumainakbekérése (KFO) Értesítés,dokumentumok bekéréseBeküldöttdokumentumok vizsgálata (KFO) A felhasználásmegfelelő? Követeléskezelésreátadás az illetékes osztálynak(KFO)
Teljesítésigazolásaz elektronikairendszerben (AKO)



1.11.1.6. Csoportos létszámcsökkentés bejelentésének kezeléseCsoportos létszámcsökkentésiszándék/döntés bejelentése(munkáltató)A bejelentés érkeztetése, iktatás(KözfoglalkoztatásiOsztály; KFO)A bejelentés formai, tartalmi vizsgálata(KFO)Illetékességgelrendelkezünk?Hiánypótlás szükséges?  Áttétel eljárásrajogosult szervhez
(KFO)

ÁttételHiánypótoltatás(KFO)A bejelentés rögzítése az onlineprogramban (ESTAT)(KFO) Felhívás hiánypótlásraIgen Nem
Nem Igen A hiánypótlásmegfelelő?Igen NemA csoportos létszámcsökkentéssel összefüggő szándék,döntés visszaigazolása az ügyfél részére (KFO) TájékoztatásTájékoztatásMin. 50 főt elérőlétszámcsökkentési szándék/döntés eseténaz irányító szerv azonnaliértesítése (KFO)



A csoportos létszámcsökkentésreirányuló szándékot bejelentő munkáltató  tájékoztatásaa munkahely-megőrző támogatási lehetőségekről (KFO) TájékoztatásAz ügy lezárása 5. TájékoztatásA csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéssel érintett járási hivatal tájékoztatása (KFO) Tájékoztatás



1.11.1.7. Országos közfoglalkoztatási programok támogatásaA program működtetésének elrendelése, szabályozó, módszertanidokumentumok, pénzügyi keretekkiadása (Belügyminisztérium; BM) Módszertaniútmutató,eljárásrendAz érintettek tájékoztatása a járási hivatalok bevonásával(Közfoglalkoztatási Osztály; KFO)Kérelem fogadásaaz elektronikus nyilvántartó rendszeren keresztül (KFO) Van illetékesség, hatáskör? Áttétel eljárásrajogosult szervhez(KFO) ÁttételKérelem vizsgálata(KFO) NemIgenJogszabályi feltételeknekmegfelelő? Hiánypótoltatás(KFO) FelhíváshiánypótlásraHiánypótlás megfelelő?Eljárás megszüntetése Döntés azeljárás megszüntetésérőlÉrtékelés, javaslat adöntésre (KFO) Javaslat megfelelő?(Főosztályvezető, Kormánymegbízott)Felterjesztés az elektronikus nyilvántartórendszeren keresztül a BM-be (KFO)
Nem Igen Nem IgenNem Igen Felterjesztő, számoló-, lét-számütemezőtáblázat



A közfoglalkoztató értesítése a döntésről (KFO) Értesítés az elutasításról/ támogatásról, szerződéskötéshezszükséges iratokbekérése
Benyújtott havi elszámolások kezelése (ellenőrzés, rögzítés) (KFO)
Hatósági szerződéselkészítése, kötelezettségvállalás, rögzítés az elektronikus nyilvántartási rendszerben(KFO) Álláskeresők közvetítése, a foglalkoztatás ellenőrzése, havi elszámolások rögzítése(járási hivatalok) Hatósági szerződésKözfoglalkoztatási program megvalósítása,elszámolások készítése,benyújtása(közfoglalkoztató) Elszámoló lapTeljesítési igazoláselkészítése (KFO)   Teljesítésigazolás és átutalástkérő bizonylatTámogatás utalása(Alapkezelő Osztály)Analitikus nyilvántartás vezetése (KFO)Megvalósulás figyelemmel kísérése, ellenőrzés esetleges kezdeményezése, megállapítás szerinti eljárás kezdeményezése (KFO)

BM-döntésa támogatásról,keretkiadásról



A közfoglalkoztatók által benyújtott záró jegyzőkönyv átvizsgálása, záradékolása(ellenőrzés, rögzítés az elektronikus nyilvántartó programokban; KFO) Záró jegyzőkönyvA közfoglalkoztató részére a záró jegyzőkönyv megküldése (KFO)A közfoglalkoztatási program lezárása az informatikai rendszerekben, maradványösszegek visszaírása



1.11.1.8. Kistérségi Startmunka mintaprogramok támogatásaA programok tervezési feltételeinek meghatározása szabályozó, módszertanidokumentumok kiadása (Belügyminisztérium; BM)Az érintettek tájékoztatása a járási hivatalok bevonásával(Közfoglalkoztatási Osztály; KFO) Tervezési segédlet,módszertani útmutató,eljárásrendProgramtervezési folyamat az érintett helyi közfoglalkoztatókkal(járási hivatalok) Tervezettprojekt-adatlapokA tervezet iktatása,vizsgálata (KFO) ÜtemtervIgény szerint részvétel a tervtárgyalásokon (KFO) JegyzőkönyvHiánypótlás szükséges?Hiánypótoltatás(KFO) Felhívás hiánypótlásraHiánypótlás megfelelő?Eljárás megszüntetése Döntés az eljárás megszüntetésérőlDöntés-előkészítés,felterjesztés döntésre (KFO)
Nem IgenIgen Nem Felterjesztő tábla, tervező sablonokBM-döntésa támogatásról, keretkiadás Miniszteri döntés,keretkiadó tábla



Az érintett járási hivatalok tájékoztatása,a megítélt keretek biztosítása (KFO)Megvalósulás figyelemmelkísérése, ellenőrzés esetleges kezdeményezése, megállapítás szerinti eljárás kezdeményezése (KFO) A mintaprogramok,működtetése,keretfelhasználás(járási hivatalok,közfoglalkoztatók)Keretgazdálkodás, a járási hivatalokszakmai munkájának koordinálása (KFO) Körlevelek, állásfoglalások, táblázatok,kimutatásokRendszeres és esetiadatszolgáltatás koordinálása, teljesítése (KFO)Éves, eseti beszámoló készítése szükség esetén társosztályok, járások bevonásával (KFO) Beszámoló azirányító hatóságrészéreA közfoglalkoztatási programok lezárása az informatikai rendszerekben, maradvány összegek visszaírása



1.11.1.9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásaTárgyévi támogatási elvek, feltételek meghatározása a miniszteri döntésalapján (FoglalkoztatásiFőosztály, Kormánymegbízott) Allokációs tábla, keretkiadás,Módszertani útmutató,eljárásrendJárási keretek allokációja az előzetes igényfelmérés és a felhasználást szabályozódöntések alapján (Közfoglalkoztatási Osztály; KFO) Körlevél Allokációstábla, keretkiadó táblaAz eszköz működtetésének szabályozása, módszertanidokumentumok, pénzügyi keretekkiadása (Belügyminisztérium; BM) A közfoglalkoztatásműködtetése,keretfelhasználás(járási hivatalok,közfoglalkoztatók)Keretgazdálkodás, a járási hivatalok szakmai munkájának koordinálása (KFO)Rendszeres és esetiadatszolgáltatás koordinálása, teljesítése (KFO)Megvalósulás figyelemmel kísérése, ellenőrzés esetlegeskezdeményezése, megállapítások szerinti eljárás kezdeményezés (KFO)Éves, eseti beszámoló készítése, szükség esetén társosztályok, járások bevonásával (KFO)A közfoglalkoztatási eszköz-fel-használás lezárása az informatikai rendszerekben, maradványösszegek visszaírása
Körlevelek, állásfoglalások, táblázatok,kimutatásokBeszámoló azirányító hatóságrészéreAdatszolgáltatási táblázatok



1.11.1.10. Munkaerőpiaci ellenőrzések
Kérelem vizsgálata, további információk beszerzése, vizsgálata (KFO) 

Ellenőrzés kezdeményezése(külső szerv, ügyfél vagy belső)Felelős: Közfoglalkoztatási Osztály; KFOKülső kezdeményezés?Kérelem, bejelentés,befogadása, iktatása, vizsgálata (KFO)  Áttétel eljárásrajogosult szervhezHatáskör, illetékesség van? Éves ellen-őrzési terv
Igen

Igen NemIgen
Nem

Kezdeményezésvizsgálata (KFO)
Felkészülés azellenőrzésre (KFO) Tanú, ügyfél meghallgatásaszükséges? Értesítés,idézésNem

Nem
További dokumentumokszükségesek?Nem Dokumentumok bekérése a járásból,ügyféltől (KFO) Áttétel,értesítésAdatok bekéréseIgen



Szakértő kirendeléseszükséges? Ellenőrzéslefolytatása az összegyűjtött információk figyelembe vételével (KFO) IgenNemAz ellenőrzésmegállapításainakösszegzése KFO)A támogatást megállapító szervezeti egység tájékoztatása, javaslat intézkedésre (KFO)
Szakértő kirendeléseEllenőrzési jegyzőkönyvAz ellenőrzési folyamat lezárása Ellenőrzési beszámoló



Igény munkaerőpiaci elemző anyag, tájékoztató készítésére, adatszolgáltatásra (külső v. irányító szervek, magán-személyek, belső társ(fő)osztályok)1.11.1.11. Információgyűjtés, elemzés, adatszolgáltatásSzükségesmás szervezetiegységtől adatkérés? Belső levélAz igényelt elemzés, adattartalom vizsgálata(Felelős: Közfoglalkoztatási Osztály; KFO) IgenAdatok, részanyagkérése az érintett osztályoktól (KFO)Az elemzéshez,adatszolgáltatáshoz szükséges adatok, információk összegyűjtése, rendszerezése (KFO) Nem Adatszolgáltatás,részanyag készítése(érintett társosztályok)Szükségeskiegészítés,módosítás?Igen NemAz elemzés, adatszolgáltatás átadásavezetői jóváhagyásra(KFO)Elemzés, adatszolgáltatás tervezetének elkészítése(KFO) Vezetőjóváhagyta?NemÉrtékelő, elemző anyag, tájékoztatás,adatszolgáltatás megküldéseaz igénylőnek (KFO) Igen Elemzés,tájékoztatás,adatszolgáltatás



1.11.2.1. Munkaerőpiaci képzések támogatása (ajánlott, elfogadott, munkahelymegtartó és munkaerőigény alapján indított képzések)Munkaerőpiaci képzésekre vonatkozó igény megjelenése (főosztály/járási hivatalok, munkáltatói érdekképviseletek - felelős: Munkaerőpiaci Osztály - MPO) Képzési szakirány lista tervezetének összeállítása(MPO) Képzési szakirányokjóváhagyása(Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal)  Képzési szakirány listaAjánlatok érkeztetése, előértékelése(MPO) Ajánlattételi felhívásösszeállítása (MPO), Ajánlattételi felhívás dokumentumaAjánlat megfelelő?Hiánypótoltatás(MPO) FelhíváshiánypótlásraHiánypótlásmegfelelő?Ajánlatok érdemi vizsgálata(MPO) Előértékelés felterjesztése az NemzetgazdaságiMinisztériumba(MPO) Képzésijegyzék
Ajánlattételi felhívásközzététele (MPO), NemIgen

NemIgenIgenNem



Elszámolás megfelelő?Utalás, tanfolyamidíj kifizetése(Alapkezelő Osztály)
Értesítések küldéseaz elfogadott és elutasított ajánlatokról(MPO)

Szakmai teljesítés igazolásMPO- járási hivatalok foglalkoztatási osztályai) Képzések bonyolításakoordinációja, dokumentálása (MPO,járási hivatalok foglalkoztatási osztálya, képzők)Együttműködésimegállapodás előkészítése(MPO)Képzési jegyzék közzététele, képzésekszervezése,koordinálása(MPO) 6. Értesítés dokumentumaEgyüttműködési megállapodás aláírása(Foglalkoztatási Főosztályvezetője -Képző szervezet) EgyüttműködésimegállapodásdokumentumaÉrtesítés dokumentumaElszámolási dokumentumok,számlákHiánypótoltatás Hiánypótlásmegfelelő? hiánypótlás dokumentumaSzakmai teljesítés igazolás megtagadásaA képzés befejezése, lezárása

Képzési jegyzékjóváhagyása(NemzetgazdaságiMinisztériumNGM)Igen
IgenIgenNemIgen Nem



1.11.2.2. Munkaerőpiaci szolgáltatás-nyújtás támogatásaSzolgáltatás vásárlására vonatkozó igény megjelenése (főosztály/járási hivatalok, felelős: Munkaerőpiaci Osztály - MPO)Javaslat készítés a szolgáltatás típusára, létszámára, összegére(MPO)
A pályázatok érkeztetése, iktatása(MPO)
Pályázati dokumentáció tervezeténekösszeállítása(MPO)

A pályázat érdemi vizsgálata(MPO)
 Javaslat megfelelő?A pályázati dokumentációjóváhagyható? Pályázati dokumentumokFelhívás hiánypótlásra

Nem IgenNem Igen Pályázati dokumentációtervezetének feltöltése azOrszágos TámogatásiRendszeronlinefelületéreA pályázati felhívás közzététele(MPO) A pályázat megfelelő?A pályázatok formaivizsgálata(MPO)  Hiánypótoltatás(MPO)A hiánypótlásmegfelelő? Az ügy lezárásaElutasító határozatIgen NemIgen Igen Nem



Döntés a támogatásról(Kormány-megbízott) Elutasító dokumentum megküldéseHatósági szerződésmegküldése a járási hivataloknak(MPO)Hatósági szerződés előkészítése(MPO)Értesítés a támogatásmegítéléséről(MPO) Értesítő dokumentumHatósági szerződésHatósági szerződésaláírása(Kormánymegbízott/Szolgáltató) Megvalósult szolgáltatások teljesítés-igazolása(járási hivatalok foglalkoztatási osztálya) Szolgáltatások bonyolítása,elszámolásidokumentumokkészítése(Szolgáltató) Elszámolási dokumentumokMegfelelőek az elszámolási dokumentumokAz igazolt dokumentumok megküldéseaz MPO-nak(járási hivatalok foglalkoztatási osztálya)A dokumentumok ellenőrzése(MPO)Az elszámolási dokumentumok, utalványok megküldéseaz Alapkezelő Osztálynak (MPO) Utalvány Utalás a Szolgáltatónak(Alapkezelő Osztály) Végső elszámolás(MPO) Az ügy lezárása
Igen Nem

NemIgen



1.11.2.3. Rendezvények szervezése, szakmai kiadványok készítéseRendezvényekre, kiadványokra vonatkozó igény megjelenése (főosztály/járási hivatalok, felelős: Munkaerőpiaci Osztály - MPO)Javaslat készítés a rendezvény/kiadvány típusára összegére(MPO)
 A pályázatok/ajánlatok érkeztetése, iktatása(MPO)

 Pályázati dokumentáció tervezeténekösszeállítása/ árajánlati felhívás előkészítése (MPO)  Javaslat megfelelő?A pályázati dokumentációjóváhagyható? Pályázati   dokumentumokajánlattételi felhívás dokumentumaiNem IgenNemA pályázati felhívás közzététele/árajánlatkérés megküldése(MPO)A pályázatok/árajánlatok érdemivizsgálata(MPO) BeérkeződokumentumokIgen



Döntés (Kormány-megbízott) Elutasító dokumentum megküldéseLegkedvezőbb árajánlathoz megrendelőkészítése(MPO)Szerződés előkészítése a rendezvényépítőjével/szervezőjével(MPO)Értesítés a rendezvény/kiadványtámogatásánakmegítéléséről(MPO) Értesítő dokumentumSzerződésSzerződésaláírása(Kormánymegbízott/Rendezvényépítő) Megvalósult szolgáltatások teljesítés-igazolása(MPO) Rendezvénybonyolítása, nyomdai munkákelvégzése(Szolgáltató) Elszámolási dokumentumokMegfelelőek az elszámolási dokumentumok?A megvalósult szolgáltatásdokumentumainak fogadása, ellenőrzése(MPO)Az elszámolási dokumentumok, utalványok megküldéseaz Alapkezelő Osztálynak (MPO) UtalványUtalás a Szolgáltatónak(Alapkezelő Osztály) Az ügy lezárása
Teljesítésigazolás megtagadása,felhívásjavításra

Igen Nem
Igen Nem



1.11.2.4. A GINOP 5.1.1. és GINOP 5.2.1. programok működtetése, szakmai feladataiA projekt tervezésére vonatkozófelhívás(Nemzetgazdasági Minisztérium-NGM) Felelős: Munkaerőpiaci Osztály(MPO)Projekt tervezéseaz NGM által meghatározott indikátorok alapjánMunkaerőpiaci Osztály (MPO) Tervezési folyamatokirányítása, folyamatos monitoring, ellenőrzés a projekt időtartamában(NGM)A projekttervés költségvetésjóváhagyása(Kormány-megbízott) Projekt tervezésdokumentumaiProjekt költség-vetésének tervezése azNGM által meghatározottpénzügyi keret alapján(MPO)Projekt adatlap, dokumentáció előkészítése(MPO) Projekt tervezésidokumentációkA dokumentációjóváhagyása(NGM)Belső szabályozás kidolgozása(MPO)Projekt adatlap, dokumentáció módosítása(MPO)A járási hivatalok foglalkoztatási osztályailétszámkeretének,pénzügyi keret-gazdálkodás rendjének kidolgozása(MPO)
Támogatási szerződés,konzorciumi megállapodás aláírása(Kormánymegbízott/NGM)A projekt indítása Támogatásiszerződés,KonzorciumimegállapodásKormány-megbízotti utasítás dokumentumaLétszám-ésköltség keretekdokumentumaiKormány-megbízottiutasítás kiadása(Kormány-megbízott) IgenNem



A programtervek végrehajtása (MPO+járási hivatalokfoglalkoztatási osztálya/JHFO) Együttműködés képzőkkel, szolgáltatókkal,közbeszerzésiszakértőkkel,szállítókkal, stb. Aktív eszközök,közbeszerzésiműködésidokumentumaiHavi uniós fejezetitervezések, igazolások,működési költségek bontása, utalások, könyvelés
Az ügyfelek programba vonása,keretek lekötése(JHFO) Képzés, támogatottfoglalkoztatás, vállalkozóvá válás, szolgáltatás, működés, szakmai és pénzügyi tevékenységei(MPO/JHFO)A program-megvalósítók humán-politikai feladatai Együttműködés a KormányhivatalJogi és KoordinációsFőosztályával Humán-politikaidokumentumokTervezési és egyébdokumentumok,igazolások, stb.Együttműködés a KormányhivatalPénzügyi és GazdálkodásiFőosztályával Elszámolások készítése,számlák továbbítása(JHFO)  Elszámolásokdokumentumaiszámlák, stb.

Bevonási dokumentumok, szerződések, pénzügyi dokumentumok
Az  elszámolások, számlákmegfelelők?(MPO)Megyei jelentésekkészítése NGM felé, utalványok megküldéseaz Alapkezelő Osztálynak (MPO)Utalás a képzőnek, munkáltatónak,szolgáltatónak, stb.(Alapkezelő Osztály) Utalvány

Módszertani Útmutatók, iratmintákkiadása(NGM) Módszertani Útmutatók, iratmintákdokumentumai
NemIgen Jelentések,elszámolásokdokumentumai



Hiánypótlás
A projekt zárása

Heti, havi, negyedéves, féléves, éves jelentések, kifizetési igények készítése (MPO) A jelentések, beszámolókmegfelelők?(NGM) Jelentések,beszámolók, kifizetési igénylések, stb.
HiánypótlásProjekt záró jelentések, pénzügyibeszámoló készítése (MPO) A zárójelentések, beszámolókmegfelelők?(NGM) Záró jelentések,pénzügyibeszámoló dokumentumaiFenntartásijelentésekkészítése Fenntartásijelentésekdokumentumai

Jelentések, beszámolók, kifizetésiigénylésekelfogadása Hiánypótlás dokumentumaiIgenNem Jelentések,pénzügyibeszámolók dokumentumaiIgenNemZáró beszámolókjóváhagyása(NGM) Hiánypótlás dokumentumai



1.11.2.5. A GINOP 6.1.1. program működtetése,szakmai feladataiA projekt tervezésére vonatkozófelhívás(Nemzetgazdasági Minisztérium-NGM) Felelős:Munkaerőpiaci Osztály (MPO)Projekt tervezéseaz NGM által meghatározott indikátorok alapjánMunkaerőpiaci Osztály(MPO) Tervezési folyamatokirányítása, folyamatos monitoring, ellenőrzés (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), Belügyminisztérium (BM), NGM)A költségvetéstervezésénekjóváhagyása(Kormány-megbízott) Projekt tervezésdokumentumaiProjekt költségvetésének tervezése (MPO)Projekt adatlap, dokumentáció előkészítése(NSZFH) Projekt tervezésidokumentációkA dokumentációjóváhagyása(NGM)Kötelezettség-vállalási szabályzat kidolgozása(MPO)Projekt adatlap, dokumentáció módosítása(NSZFH) Támogatási szerződés,konzorciumi megállapodás aláírása(Kormánymegbízott/NSZFH/NGM/BM)A projekt indítása Támogatásiszerződés,KonzorciumimegállapodásKormány-megbízotti utasítás dokumentumaKormány-megbízottiutasítás kiadása(Kormány-megbízott) IgenNem



Képzések szervezése,végrehajtása (MPO+járási hivatalokfoglalkoztatási osztálya/JHFO) Együttműködés képzőkkel, közbeszerzésiszakértőkkel,szállítókkal, stb. Képzési,közbeszerzésiműködésidokumentumokHavi uniós fejezetitervezések, igazolások,működési költségek bontása, utalások, könyvelés
Az ügyfelek képzésbe vonása,keretek lekötése(JHFO)Képzés, mentoriszolgáltatás, működés szakmai és pénzügyi tevékenységei(MPO/JHFO)A program-megvalósítók humán-politikai feladatai Együttműködés a KormányhivatalJogi és KoordinációsFőosztályával Humán-politikaidokumentumokTervezési és egyébdokumentumok,igazolások, utalványok, stb.Együttműködés a KormányhivatalPénzügyiFőosztályával Elszámolások készítése,számlák továbbítása(JHFO)  Elszámolásokdokumentumaiszámlák, stb.

Bevonási dokumentumok, szerződések, pénzügyi dokumentumok
Az  elszámolások, számlákmegfelelők?(MPO)Megyei jelentésekkészítése az NSZFH felé,  (MPO)Utalás a képzőnek(MPO) Utalvány

Módszertani Útmutatók, iratmintákkiadása(NSZFH) Módszertani Útmutatók, iratmintákdokumentumai
NemIgen Jelentések,elszámolásokdokumentumai



Hiánypótlás
A projekt zárása

Heti, havi, negyedéves, féléves, éves jelentések, kifizetési igények készítése (MPO) A jelentések, beszámolókmegfelelők?(NSZFH) Jelentések,beszámolók, kifizetési igénylések, stb.
HiánypótlásProjekt záró pénzügyielszámoláskészítése (MPO) A zárójelentések, beszámolómegfelelő?(NSZFH) Záró pénzügyielszámolás dokumentumaiFenntartásijelentésekkészítése Fenntartásijelentésekdokumentumai

Jelentések, beszámolók, kifizetésiigénylésekelfogadása Hiánypótlás dokumentumaiIgenNem  Jelentések,pénzügyibeszámolók dokumentumaiIgenNemZáró elszámolásjóváhagyása(NSZFH, NGM) Hiánypótlás dokumentumai



1.11.2.6. A TOP 5.1.1., 6.8.2, és 5.1.2.  programok működtetése,szakmai feladataiA projekt tervezésére vonatkozófelhívás(Nemzetgazdasági Minisztérium-NGM) Felelős:Munkaerőpiaci Osztály (MPO)Projekt tervezéseaz NGM által meghatározott indikátorok alapjánMunkaerőpiaci Osztály(MPO) Tervezési folyamatokirányítása, folyamatos monitoring, ellenőrzés a projekt időtartamában(NGM)A projekttervés költségvetésjóváhagyása(Kormány-megbízott) Projekt tervezésdokumentumai2rojekt költség-vetésének tervezése azNGM által meghatározottpénzügyi keret alapján(MPO)Projekt adatlap, dokumentáció előkészítése(MPO) Projekt tervezésidokumentációkA dokumentációjóváhagyása(NGM)Kötelezettség-vállalási szabályzat kidolgozása(MPO)Projekt adatlap, dokumentáció módosítása(MPO)A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai(JHFO) létszám-és költség keretének Kidolgozása (MPO)
Támogatási szerződés,konzorciumi megállapodás aláírása(Kormánymegbízott/Konzorciumi partnerek, Magyar Államkincstár -MÁK)A projekt indítása Támogatásiszerződés,KonzorciumimegállapodásKormány-megbízotti utasítás dokumentumaLétszám-ésköltség keretekdokumentumaiKormány-megbízottiutasítás kiadása(Kormány-megbízott) IgenNem



A programtervek végrehajtása (MPO+járási hivatalokfoglalkoztatási osztálya/JHFO) Együttműködés képzőkkel, szolgáltatókkal,közbeszerzésiszakértőkkel,szállítókkal, stb. Aktív eszközök,közbeszerzésiműködésidokumentumaiHavi uniós fejezetitervezések, igazolások,működési költségek bontása, utalások, könyvelés
Az ügyfelek programba vonása,keretek lekötése(JHFO)Képzés, támogatottfoglalkoztatás, vállalkozóvá válás, szolgáltatás, működés, stb. szakmai és pénzügyi tevékenységei(MPO/JHFO)A program-megvalósítók humán-politikai feladatai Együttműködés a KormányhivatalJogi és KoordinációsFőosztályával Humán-politikaidokumentumokTervezési és egyébdokumentumok,igazolások, stb.Együttműködés a KormányhivatalPénzügyiFőosztályával Elszámolások készítése,számlák továbbítása(JHFO)  Elszámolásokdokumentumaiszámlák, stb.

Bevonási dokumentumok, szerződések, pénzügyi dokumentumok
Az  elszámolások, számlákmegfelelők?(MPO)Megyei jelentésekkészítése NGM felé, utalások (MPO)

Módszertani Útmutatók, iratmintákkiadása(NGM) Módszertani Útmutatók, iratmintákdokumentumai
NemIgen Jelentések,elszámolásokdokumentumaiutalvány



Hiánypótlás
A projekt zárása

Heti, havi, negyedéves, féléves, éves jelentések, kifizetési igények készítése (MPO) A jelentések, beszámolókmegfelelők?(NGM, MÁK) Jelentések,beszámolók, kifizetési igénylések, stb.
HiánypótlásProjekt záró jelentések, pénzügyibeszámoló készítése (MPO) A zárójelentések, beszámolókmegfelelők?(NGM, MÁK) Záró jelentések,pénzügyibeszámoló dokumentumaiFenntartásijelentésekkészítése Fenntartásijelentésekdokumentumai

Jelentések, beszámolók, kifizetésiigénylésekelfogadása Hiánypótlás dokumentumaiIgenNem  Jelentések,pénzügyibeszámolók dokumentumaiIgenNemZáró beszámolókjóváhagyása(NGM, MÁK) Hiánypótlás dokumentumai
Együttműködés a Magyar Államkincs-tárral (kifizetési igények szakmai beszámolókszerződésekegyeztetése)



Támogatások megállapítása, Kötelezettségvállalás,  rögzítés  a szakmai programokban Felelősök: járási hivatalok foglalkoztatási osztályai, Foglalkoztatási Főosztály szakmai osztályai Támogatások elszámolása,  teljesítések igazolása, a teljesítésigazolások és  a kifizetési dokumentumok beküldése az Alapkezelő OsztályraFelelősök: járási hivatalok foglalkoztatási osztályai, Foglalkoztatási Főosztályszakmai osztályai
KimutatásokSzabályzat, utasítás, tájékoztatás Kötelezettségvállalás dokumentuma, analitikus nyilvántartások Kifizetési bizonylatok, teljesítésigazolások 

Az NFA számviteli  szabályzatának kiadásaFelelős: NGM A  területi NFA kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatának  elkészítése, kiadása, tájékoztatás készítése a teljesítésigazolások készítésének ütemezésérőlFelelős: Alapkezelő Osztály
A megyei NFA keretek(támogatásonkénti)  felhasználási  javaslatának elkészítése (a társosztályokkal egyeztetve), főosztályvezetői jóváhagyásFelelős: Közfoglalkoztatási Osztály IGENNEM A területi NFA forrásokmeghatározása  az irányító szervek által Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Belügyminisztérium (BM)Javaslat jóváhagyása az irányító szerv által Keretek leosztása a szervezeti egységek részére,folyamatos keretgazdálkodásFelelősök: a Foglalkoztatási Főosztály szakmai osztályai1.11.3.1. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) pénzeszközeinek működtetése 

Keretek nyilvántartása (rögzítése, módosítása, egyeztetése)a Foglalkoztatáspolitikai eszközök működését támogató Pénzügyi Integrált Rendszerben (FPIR)Felelős: Alapkezelő Osztály Keretigények, feljegyzések



Kimutatások készítése, pénzügyi teljesítések egyeztetéseFelelős: Alapkezelő Osztály A számviteli dokumentumokfeldolgozása,  bevételek feldolgozása,  főkönyvi könyvelés,követelések és kötelezettségek nyilvántartása az FPIR-ben, behajthatatlan követelések kivezetése, egyeztetésekFelelős: Alapkezelő Osztály Kimutatás a havi kifizetési adatokrólKincstári  számlakivonat,„Pénzforgalmi kiírás”, postai bevételekről készült bizonylat, főkönyvi kivonat,analitikus nyilvántartások, PJ-01 kincstári bizonylat, belső bizonylatKiadások rendezése az FPIR-benFelelős: Alapkezelő Osztály Utalvány, elektronikus átutalási megbízás, számlakivonatUtalvány készítése, támogatások pénzügyi teljesítéseFelelős: Alapkezelő Osztály Finanszírozási igény,likviditási terv, pénzigénylés azFPIR-benFinanszírozáshoz szükséges források  igényléseFelelős: Alapkezelő Osztály
Havi és negyedéves adatszolgáltatásokFelelős: Alapkezelő Osztály Előirányzat-felhasználási terv, vezetői információs rendszer (VIR) keretében nyújtott adatszolgáltatás, költségvetési jelentés,negyedéves mérlegjelentésÉv végi zárlati feladatokFelelős: Alapkezelő Osztály Záró analitikus nyilvántartások Követelések minősítése, értékvesztések elszámolásaFelelős: Alapkezelő Osztály Kimutatások, belső bizonylatokLeltározás előkészítése, koordinálásaFelelős: Alapkezelő Osztály Leltározási utasítás, leltározási ütemterv, megbízólevelekLeltározás, leltárkészítésFelelősök: járási hivatalok foglalkoztatási osztályai,Foglalkoztatási Főosztály osztályai Jegyzőkönyvek, leltárűrlapok



Az adatszolgáltatás és a pénzügyi szöveges beszámoló összeállításaFelelős: Alapkezelő Osztály Beszámoló űrlapok, megyei leltár űrlapok,szöveges beszámolóEllenőrzés rendben  találta?Felelős: Alapkezelő OsztályFőosztályvezetői aláírásFelelős: Alapkezelő OsztályTovábbítás az irányító szerv felé (NGM)Felelős: Alapkezelő Osztály
Az FPIR-ben  a beszámoló űrlapok, megyei leltár űrlapok előállítása, ellenőrzéseFelelős: Alapkezelő Osztály Beszámoló űrlapok, megyei leltár űrlapokIGENNEM



A  Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) szolidaritási alaprészéből a  szükséges keretek meghatározásaszervezeti egységenkéntFelelős: Alapkezelő Osztály 1.11.3.2. Az álláskeresők ellátási rendszerének működtetése Keretek rögzítése  a Foglalkoztatáspolitikai eszközök működését támogató Pénzügyi Integrált Rendszerben (FPIR)Felelős: Alapkezelő Osztály Kimutatás a keretekről
A kifizetési dokumentumokfeldolgozása, főkönyvi könyvelés,   kötelezettségek nyilvántartása, egyeztetések 

Finanszírozáshoz szükséges források  igényléseFelelős: Alapkezelő OsztálySzámfejtési tételek feladásaFelelősök: a járási hivatalok foglalkoztatási  osztályai Finanszírozási igény, likviditási terv,pénzigénylés FPIR-benTeljesítésigazolásokSzámfejtési listák, összesítők,teljesítésigazolásokUtalványkészítés, az álláskeresési ellátások  kifizetésének lebonyolításaFelelős: Alapkezelő OsztályMegyei számfejtés, utalás előkészítésFelelős: Alapkezelő Osztály Utalvány, elektronikus átutalási megbízás, számlakivonatA visszaérkezett ellátásokról a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai tájékoztatása, a visszaérkezett tételek újrautalása,  letétként kezelt tételek utalásaFelelős: Alapkezelő OsztályHavi adó és járulékok bevallása, utalás előkészítése és utalása, jelentések, adatszolgáltatásokFelelős: Alapkezelő Osztály Adó- és járulékbevallás,teljesítésigazolások, utalvány, elektronikus átutalási megbízás, számlakivonat, biztosítottakról jogviszonyjelentés, havi és éves  kontroll adatszolgáltatások ellátottakrólKimutatások, tájékoztató levelek Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartások



Havi és negyedéves adatszolgáltatásokFelelős: Alapkezelő Osztály
A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai  által  visszakövetelt ellátások nyilvántartása, egyeztetése, a behajthatatlan követelések kivezetése a követelésállományból Felelős: Alapkezelő OsztályA területi NFA előirányzat felhasználási keretszámlán a jóváírt bevételek beazonosítása, egységes rovat azonosító kódok egyeztetése, rendezéseFelelős: Alapkezelő OsztályBevételek feldolgozása, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetésekFelelős: Alapkezelő Osztály

Ellenőrzés rendben találta?Felelős: Alapkezelő Osztály  Továbbítás a Nemzetgazdasági Minisztérium feléFelelős: Alapkezelő Osztály

Visszakövetelő határozatok, analitikus nyilvántartások, belső bizonylatokKincstári számlakivonat,„Pénzforgalmi kiírás”,postai bevételekről készült bizonylat, PJ-01 kincstári bizonylatFőkönyvi kivonat,analitikus nyilvántartásokLeltározás előkészítése, koordinálása Felelős: Alapkezelő Osztály Záró analitikusnyilvántartások Év végi zárlati feladatokFelelős: Alapkezelő OsztályKövetelések minősítése, értékvesztések elszámolásaFelelős: Alapkezelő OsztályAz FPIR-ben a beszámoló űrlapok és a megyei leltár űrlapok előállítása, egyeztetéseFelelős: Alapkezelő Osztály Leltározási  utasítás és ütemterv megbízólevelekBeszámoló űrlapok,megyei leltár űrlapokMegyei leltár űrlapok, beszámoló űrlapok, szöveges beszámolóKimutatások,belső bizonylatok
Főosztályvezetői aláírásFelelős:  AlapkezelőOsztályAdatszolgáltatás és pénzügyi szöveges beszámoló összeállításaFelelős: Alapkezelő OsztályIGENNEM Jegyzőkönyvek,leltár űrlapokLeltározás, leltárkészítés Felelősök: a járási hivatalok  foglalkoztatási  osztályai, Alapkezelő Osztály



1.11.3.3. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap pénzeszközeinek visszaköveteléseJogalap nélküli kifizetés tényének megállapításaFelelős: Alapkezelő OsztályVisszakövetelésről rendelkezés(AKO) Visszakövetelő határozatA véglegessé vált visszakövetelő  dokumentum megküldése a nyilvántartást vezető ügyintézőnek(AKO)Az esedékesség lejártát követően felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásbenyújtása(AKO) Beszedési megbízásFizetési meghagyás, önálló bírósági végrehajtó megkeresése,vagyvégzés a végrehajtás megindításáról,NAV elektronikus megkeresés (EMEGKER) Végrehajtás sikeres?A végrehajtás során befolyt összeg felvezetése az FPIR követelés nyilvántartásba(AKO)
Nem fizetés esetén  a végrehajtás kezdeményezése az eljárás típusától  függően: a közjegyző felé fizetési meghagyás megküldése, majd az önálló bírósági végrehajtó megkeresése, vagyvégzés a végrehajtási eljárás megindításáról, majd a Nemzeti  Adó és Vámhivatal (NAV) megkeresése(AKO) Intézkedés a behajthatatlan követelések leírásáról(AKO) Belső bizonylatAz önálló bírósági végrehajtó, vagy a NAV értesítése a végrehajtás befejezéséről

Jogalap nélküli kifizetés tényének megállapításaFelelős: Alapkezelő OsztályJogalap nélküli kifizetés tényének megállapításaFelelős: Alapkezelő OsztályJogalap nélküli kifizetés tényének megállapításaFelelős: Alapkezelő Osztály (AKO)

Követelés kivezetése(AKO)NEMIGEN



1.11.3.4. Rendbírsággal kapcsolatos feladatokA mulasztás jelzése az Alapkezelő Osztály feléFelelősök: a Foglalkoztatási Főosztály osztályaiÉrkeztetés, iktatás Felelős: Alapkezelő OsztályTényállás tisztázásaFelelős: Alapkezelő OsztályHatározat meghozatala a rendbírságrólFelelős: Alapkezelő Osztály HatározatÍrásos dokumentum(mulasztás jelzése)
A véglegessé vált  határozat megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályraFelelős: Alapkezelő Osztály Véglegessé vált határozat

Fizetési felszólításFelelős: Alapkezelő Osztály Követelés nyilvántartásNEMIGEN Fizetési felszólítás



A nyilvántartás szerint a rendbírság megfizetésre került?Felelős: Alapkezelő OsztályA Nemzeti Adó és  Vámhivatal (NAV) megkeresése végrehajtási eljárás  lefolytatása miattFelelős: Alapkezelő OsztályA NAV értesítése alapján a végrehajtás sikeres?Felelős: Alapkezelő OsztályA végrehajtás során befolyt összeg felvezetése a követelésnyilvántartásbaFelelős: Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályKövetelés kivezetése a nyilvántartásbólFelelős: Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
NEMIGENIGEN A rendbírságbehajthatatlan követelésként történő leírásának kezdeményezéseFelelős: Alapkezelő Osztály Belső bizonylatNEM NAV elektronikus megkeresés(EMEGKER)NAV értesítés, az Alapkezelő Osztály javaslata és a javaslatot alátámasztó dokumentumokIntézkedés a rendbírság behajthatatlan követelésként történő leírásárólFelelős: Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály



1.11.3.5. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével kapcsolatos feladatokA kérelem beérkezése a Foglalkoztatási FőosztályraÉrkeztetés, iktatás Felelős: Alapkezelő Osztály (AKO)A hatáskör, illetékesség megfelelő?(AKO) Áttétel az eljárásra jogosult  szervhez, az ügyfél értesítése(AKO) Áttétel, értesítésA kérelem jogszabályi, tartalmi, formai megfelelőségének, valamint a munkaerőigény bejelentésnek a vizsgálata(AKO)Hiánypótlás szükséges?(AKO) Felhívás hiánypótlásra, függő hatályú végzés kibocsátása(AKO) Felhívás  hiánypótlásra, függő hatályú végzésA foglalkoztatási osztályoktól adatszolgáltatás bekérése (munkaerőigényről és közvetítésről)  (AKO)
NEMIGEN

Hiánypótlás megfelelő?(AKO)NEMIGENIGENNEM Hiánypótlás dokumentumainak érkeztetése,  iktatása (AKO) Hiánypótlásra beküldött dokumentumok
Kérelem



Engedély megadható?(AKO) Elutasító határozat készítése, megküldése a kérelmező felé, majd véglegessé válást követően a  Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) felé(AKO) Elutasító határozatHelyt adó határozatkészítése,  megküldése a kérelmező felé,majd véglegessé válást követően a  BMH felé(AKO) Helyt adóhatározat
Az adatszolgáltatás beérkezése, vizsgálata(AKO) A foglalkoztatási osztályok válaszleveleIGEN NEM Az ügy lezárása, ügyiratok irattárba helyezése(AKO)



1.11.3.6. Szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatos feladatokA Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) megkeresésének beérkezése a Foglalkoztatási FőosztályraÉrkeztetés, iktatás Felelős: Alapkezelő Osztály (AKO)
Hiánypótlásszükséges?(AKO) Felhívás hiánypótlásra(AKO) Felhívás hiánypótlásraSzakhatósági állásfoglaláselkészítése, megküldése a BMH-nak(AKO) A hiánypótlás megfelelő?(AKO)IGENNEM

A szakhatósági hozzájárulás kiadhatóságának vizsgálata, tényállás tisztázása(AKO)
Szakhatósági állásfoglalásIGEN NEMAz ügy lezárása,ügyiratok irattárba helyezése(AKO) Hiánypótlás dokumentumainak érkeztetése, iktatása(AKO)

MegkeresésA hatáskör, illetékesség megfelelő?(AKO) Áttétel az eljárásra jogosult szervhez(AKO) ÁttételHiánypótlásra beküldött dokumentumokNEMIGEN
A BMH értesítése a szakhatósági állásfoglalás kiadásának megtagadásáról(AKO) Értesítés



1.11.3.7. Magán-munkaközvetítők és munkaerő-kölcsönzők nyilvántartásba vételeA bejelentés/kérelem beérkezése a Foglalkoztatási FőosztályraÉrkeztetés, iktatás Felelős: Alapkezelő OsztályAhatáskör, illetékesség megfelelő?Felelős: Alapkezelő Osztály Áttétel az eljárásra jogosult  szervhez, az ügyfél értesítéseFelelős: Alapkezelő Osztály Áttétel, értesítésA bejelentés/kérelem jogszabályi, tartalmi, formai megfelelőségének vizsgálataFelelős: Alapkezelő OsztályA bejelentés/kérelem megfelel a feltételeknek? Felelős: Alapkezelő Osztály Munkerő-kölcsönzőkesetében  felhívás hiánypótlásra, függő hatályú végzés kibocsátásaFelelős: Alapkezelő Osztály Felhívás hiánypótlásra, függő hatályú végzés
NEMIGEN

Hiánypótlás megfelelő?Felelős: Alapkezelő OsztályNEMIGENNEMIGEN
A bejelentés/kérelem vizsgálataFelelős: Alapkezelő Osztály Bejelentés/kérelem, csatolt igazolások  (pl. bizonyítvány,letéti igazolás, társasági szerződés)

Magán-munkaközvetítők  esetében az ügyfél értesítése a bejegyzés megtagadásárólFelelős: Alapkezelő OsztályHiánypótlásdokumentumainak  érkeztetése, iktatásaFelelős: Alapkezelő Osztály ÉrtesítésHiánypótlásra beküldött dokumentumok



Nyilvántartásba vehető?Felelős: Alapkezelő Osztályt JegyzőkönyvNyilvántartásba vétel, határozat elkészítése, megküldése az ügyfél részére Felelős: Alapkezelő Osztály HatározatIGEN NEMMunkaerő-kölcsönzők esetében hatósági ellenőrzésFelelős: Közfoglalkoztatási OsztályMagán-munkaközvetítők esetében igazolás elkészítése,  megküldése az ügyfél részéreFelelős: Alapkezelő Osztály
Az ügy lezárása, ügyiratok irattárba helyezéseFelelős: Alapkezelő Osztály

Elutasító határozat meghozatala, ügyfél értesítéseFelelős: Alapkezelő Osztály Elutasító határozat,értesítés
Elutasító határozat meghozatala, az ügyfél értesítéseFelelős: Alapkezelő Osztály Elutasító határozat,értesítés



1.11.3.8. Fellebbezés elbírálása másodfokonA fellebbezés beérkezése a Foglalkoztatási FőosztályraÉrkeztetés, iktatás Felelős: Alapkezelő Osztály (AKO)
Kiegészítő bizonyító eljárás szükséges?(AKO) Iratok bekérése/felhívás hiánypótlásra/ adatszolgáltatás kérése/tanú meghallgatásaAKO   Irat bekérő levél, felhívás hiánypótlásra, megkeresés,jegyzőkönyvIGENNEMTényállás tisztázásaA rendelkezésre álló dokumentumok alapján II. fokú döntés(AKO) Döntés dokumentumaA döntés dokumentumának megküldése az ügyfél részére, valamint az I. fokon eljáró járási hivatal részére(AKO) Tértivevényes postai küldeményA beérkezett/ keletkezett  dokumentumok érkeztetése, iktatása, vizsgálata(AKO)

A  hatáskör, illetékesség megfelelő?(AKO) Áttétel az eljárásra jogosultszervhez(AKO) Áttétel
A döntés véglegesítése,az ügy lezárása,  ügyiratok irattárba helyezése(AKO)

NEMIGEN Fellebbezés



1.11.3.9. Kapcsolódás a funkcionális szervezeti egységek feladatellátásáhozA Kormányhivatal (KH) egységes ügyrendjében a funkcionális feladatok meghatározása
A Foglalkoztatási Főosztály kapcsolódása az ügyrendbenmeghatározott   funkcionálisfeladatokat ellátó szervezeti egységek tevékenységéhez

 Kapcsolódás a Jogi és Koordinációs Főosztály tevékenységéhez- Humánpolitikai feladatok(jogviszony létesítéssel és megszűnéssel kapcsolatos dokumentumok,  távollét jelentés, szabadság nyilvántartás,  álláspályázatok, teljesítménykitűzések és teljesítményértékelések,munkaköri leírások, belső képzési terv  stb. elkészítése megküldése a KH-ba)Felelősök: Foglalkoztatási Főosztály osztályai- Koordinációs, szervezési és iratkezelési feladatok(titkársági feladatok, iktatás, irattározás, ügyirat selejtezés, szabályzatok,  kormánymegbízotti utasítások előkészítése, továbbítása a KH felé stb.)Felelősök: Foglalkoztatási Főosztály osztályai 
A KH egységes ügyrendje

A funkcionális feladatok végrehajtása a Foglalkoztatási Főosztály és a KH érintett szervezeti egységei együttműködésével
Jogviszony létesítéssel, megszűnéssel kapcsolatos dokumentumok, távollét jelentés, szabadság nyilvántartás,teljesítménykitűzések és értékelések, munkaköri leírások,belső képzési terv,szabályzat és kormánymegbízotti utasítás tervezeteKapcsolódás a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tevékenységéhez- Üzemeltetési, működési feladatok (üzemeltetéssel, működéssel kapcsolatos problémák  jelzése, számlák teljesítésigazolása, továbbítása a KH felé stb.)Felelős: Alapkezelő Osztály- Informatikai feladatok(a Foglalkoztatási Főosztály informatikai eszközei működtetésével,  a szakmai programok jogosultság kezelésével, a munkaügyi szervezet megyei honlapjának karbantartásával kapcsolatos feladatok stb.)Felelős: Alapkezelő OsztályKapcsolódás a Kormánymegbízotti Kabinet tevékenységéhez- Kommunikációs feladatok (sajtóanyagok, tájékoztató anyagok előkészítése, továbbítása a KH-ba)Felelős: Munkaerő-piaci Osztály Sajtóanyagok, tájékoztató anyagokÉrtesítések, tájékoztatások, számlák, informatikai jogosultságokkal kapcsolatos kérelmek, nyilvántartás



Vis maior bejelentése az ebr 42rendszerbe

Irattárba helyezés
Előzeteshelyszíni szemlekoordinálásapályázat beérkezése B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az ingatlan fekvéseszerint illetékes település Polgármestere - Közös ellenőrzés

 1.12.1. Vis maior Jegyzőkönyv
Utóellenőrzéskoordinálása

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az ingatlan fekvéseszerint illetékes település Polgármestere Előzetes helyszíni szemlePályázat véleményezéseaz ebr 42 rendszerbe
JegyzőkönyvJegyzőkönyv megküldése a Magyar Államkincstárnak

elszámolás beérkezése Adatlap kitöltéseaz ebr 42 rendszerbe



Szakmai munkaterv  Elkészítése   
 Munkaterv alapján átfogó vagy célellenőrzés B-A-Z Megyei KormányhivatalHelyszíni ellenőrzés

1.12.1.2. Közreműködés az éves ellenőrzési tervben, annak lefolytatásában
Összefoglaló jelentés készítése Feljegyzés

Irattárba helyezés
ÉrtesítésÖnkormányzat

Feljegyzés



Adatszolgáltatás az érintettek felé

 1.12.1.3.Hatósági statisztikai adatszolgáltatás
Adattáblák összesítése Adattáblák elkészítéseDigitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódóan Kormánymegbízotti Kabinet szóbeli rendelkezése szerint



Záradékolásra irányuló eljárásmegindítása
Irattár

Építésügyi szempontú vizsgálatÉpítésügyi záradékolás
1.12.1.4. Kisajátítási tervek záradékolása

Elutasítás határozattalMegkeresés



FELLEBBEZÉSBenyújtása az elsőfokú építésügyi hatósághoz

Irattár
Fellebbezés felterjesztése aKormányhivatalhozTényállás tisztázása Végső döntésJogorvoslati döntés közlése KeresetbeérkezéseJogerőmegállapítása

1.12.1.5. II. fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárás
végzés

Nyilatkozat tervezetelkészítésével a keresetés az ügy iratainak továbbításaa Jogi- és Perképviseleti Osztály részére
Szakhatóság megkeresése,Szakkérdés vizsgálata Tényállás tisztázásaTényállás tisztázásaTényállás tisztázása Felhívás hiánypótlásra végzés



Nemzeti Energetikus Hálózat iroda
   Szakmai segítség           nyújtása

1.12.1.6. Nemzeti Energetikus Hálózat Irodájának MűködtetéseKözintézmények,önkormányzatokAz energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény értelmében  a Közbeszerzési törvény szerinti ajánlatkérésre köteles szervezetek tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet számára energiahatékonysági kötelezettsége  Energiamegtakarítási intézkedési terv    Folyamatos        kapcsolattartásKözreműködés a megyei területfejlesztési program kidolgozásában



Munkatervben foglalt   feladatok ellátásának kötelezettsége  Oktatási és Hatósági Osztály(OHO)  Munkaterv alapján átfogó vagy célellenőrzésOHO Helyszíni ellenőrzésOHO
1.12.2.1. A Kormányhivatal Munkatervében és Ellenőrzési Tervében foglalt feladatok ellátása

Összefoglaló jelentés készítéseOHO Feljegyzés Irattárba helyezésOHO
ÉrtesítésÖnkormányzat BAZMKH Munkaterv



Adatszolgáltatás teljesítésea Miniszterelnöksége feléOHO

 1.12.2.2. Hatósági statisztikai adatszolgáltatás
Adattáblák összesítéseOHOAdatszolgáltatás teljesítésénekellenőrzése, adattáblák mentéseOHOTelepülési önkormányzatokJegyzőinek megkeresése:- Adattáblák, kitöltési útmutatómegküldése- Adatszolgáltatásra vonatkozóhatáridő megállapításaOHO  Kormányhivatal feladatkörébenérintett főosztályainak Megkeresése:- Adattáblák, kitöltési útmutató Megküldése- Adatszolgáltatásra vonatkozóhatáridő megállapításaOHOJárási hivatalok megkeresése:- Adattáblák, kitöltési útmutató Megkeresése- Adatszolgáltatásra vonatkozóhatáridő megállapításaOHO



Irattárba helyezésOHO

1.12.2.4. Panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálása
Írásbeli tájékoztató mellőzhető, haa panaszos, közérdekű bejelentő szóbeli tájékoztatás megtörtént,és azt tudomásul vetteOHOA vizsgálat befejezésekor a megtettintézkedésekről vagy annak mellőzéséről az indokok megjelölésével tájékoztató kiadásaOHO

A panasz,közérdekű bejelentésben foglaltak vizsgálataOktatási és Hatósági Osztály(OHO) DöntésOHO Az ügyfél értesítéseaz áttételrőlAz azonosíthatatlan személy által tettpanasz, közérdekű bejelentés vizsgálatának mellőzéseOHO  Határozat  
Adatszolgáltatás, és nyilvántartás vezetése a szervezeti egységhez érkezettpanaszokról és közérdekűközérdekű bejelentésekről OHO



Irattárba helyezésOHO
1.12.2.5. Egyéb koordinációs tevékenységek ellátása1.Főosztály tevékenységét érintő beszámolók elkészítése2. Jogszabálytervezetek véleményezésemódosítási javaslatok elkészítése3. A BAZMKH honlapjára kerülő szakmai anyagok összeállításában való közreműködésOHO 1. Kormánymegbízott és szakmai irányító szervek2.Illetékes miniszter VéleményeDokumentum+kísérőlevél



Irattárba helyezésOHO
1.12.2.6. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyek kapcsán koordinációs tevékenység ellátásaKormánymegbízott feladat- és hatáskörébe tartozó intézkedések megtételeOHO Beszámoló/Jelentés/MódszertanisegédletKoordinációs feladatok teljesítéseOHO Szakmai segítségnyújtás, valamint összefoglaló jelentések, beszámolók.módszertani segédletek készítéseOHOKormánymegbízott



1.12.2.7. A szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek szétosztásában való közreműködésA felettes szerv  előterjesztése alapjána tételekkel kapcsolatos közreműködésikötelezettségOktatási és Hatósági Osztály(OHO)Adategyeztetés lefolytatásaOHO Felettes szerv értesítése
Közreműködési kötelezettség teljesítéseOHO

TájékoztatólevélSzakmai írásbeli tételek megküldéseOHOAz érintett köznevelési intézmények által  atételek kiosztása



Kormányhivatali középszintű érettségi vizsgák szervezése Oktatási és Hatósági Osztály(OHO)

Irattárba helyezésOHO
Jelentkezési adatokadatok begyűjtése (DARI)OHOJelentkezések feldolgozása, szükség eseténhiánypótlásOHODöntés:Vizsgára bocsátásfeltételeifennállnak-e Adatokfolyamatos rögzítéseaz ehhez kapcsolódófelületekenOHOJárási hivatalok megkeresése (írásbeli vizsgacsomagok, feladatok elosztása- túraterv)OHO 

1.12.2.8. A kormányhivatali középszintű érettségi vizsgák megszervezése és lebonyolításaJelentkezési lap/értesítésekIGENNEM  Vizsgadokumentum  
Jelentés az Oktatási HivatalfeléVizsgabehívók

Vizsgára vonatkozódokumentációk rendszerezése
Megbízottak felkéréseOHOÍrásbeli és szóbelivizsgalebonyolításaaz oktatási intézmények által
Vizsgázók beosztása,vizsgacsoportok kialakításaOHO  Elutasító  határozat  



1.12.2.9. A megyei emelt érettségi vizsgák megszervezése és lebonyolítása Emelt szintű érettségi vizsgák szervezése Oktatási és Hatósági Osztály(OHO)

Irattárba helyezésOHO
Jelentkezési adatok begyűjtése (DARI)OHOJelentkezések feldolgozása, szükség eseténhiánypótlásOHODöntés:Vizsgára bocsátásfeltételeifennállnak-e Járási hivatalok megkeresése (írásbeli vizsgacsomagok, feladatok elosztása- túraterv)OHO 

Jelentkezési lap/értesítésekIGENNEM  Vizsgadokumentum  
Jelentés az Oktatási HivatalfeléVizsgabehívók

Vizsgára vonatkozódokumentációk rendszerezése
Megbízottak felkéréseOHOÍrásbeli és szóbelivizsgalebonyolításaaz oktatási intézmények által
Vizsgázók beosztása,vizsgacsoportok kialakításaOHO  Elutasító  határozat  Megbízólevél



Szakképzési megállapodásmegkötésének előkészítéseOktatási és Hatósági Osztály(OHO)Megállapodás tervezetének Nemzeti Szakképzésiés Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) részére történő megküldéseOHO
Kísérőlevél

1.12.2.10.Szakképzési megállapodás megkötésének előkészítése a nem állami költségvetési szerv által fenntartott szakképző iskola fenntartójával – elsőfokú hatáskör
NSZFH tájékoztatásaOHONemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnyilatkozik:Elfogadja-e a tervezetetIGEN Megállapodás visszaküldése   NEMKormánymegbízottjóváhagyásaÉrintett hatóságnak a megállapodás megküldéseOHO Irattárba helyezésOHO



Fellebbezés benyújtása az elsőfokú köznevelési hatósághoz, majd felterjesztése a KormányhivatalhozOktatási és Hatósági Osztály(OHO)Tényállás tisztázásaOHODöntésOHO Jogorvoslati döntés közléseOHOIratanyag megküldése az I. fokú köznevelési hatóság részéreOHO Kereset továbbítása (ügy irataival) a Jogi és Perképviseleti Osztály részéreOHO
1.12.2.11. Köznevelési hatósági eljárásokban fellebbezés elbírálása - másodfokú hatáskörVégzés

KísérőlevélDöntésvéglegességének megállapításaOHO Nyilatkozat+kísérőlevél
Hiánypótlási felhívásOHO

Irattárba helyezésOHO



Fellebbezés benyújtása az I. fokú köznevelési hatósághoz, majd felterjesztése a KormányhivatalhozOktatási és Hatósági Osztály(OHO)Tényállás tisztázása,szükség eseténfelhívás hiánypótlásraOHODöntésOHO Iratanyag megküldése az I. fokú köznevelési hatóság részére,aki továbbítja a Vizsgabizottság RészéreOHO Kereset továbbítása (ügy irataival) a Jogi és Perképviseleti Osztály részéreOHO
1.12.2.12. A független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálása – másodfokú hatáskör VégzésKísérőlevélDöntés véglegességénekmegállapításaOHO Nyilatkozat+kísérőlevélIrattárba helyezésOHO



1.12.2.13. Érettségi vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálása – másodfokú hatáskör Fellebbezés benyújtása aKormányhivatalhozOktatási és Hatósági Osztály(OHO)Tényállás tisztázása,szükség eseténfelhívás hiánypótlásraOHODöntésOHO Iratanyag megküldése az I. fokú köznevelési hatóság részére,aki továbbítja a Vizsgabizottság RészéreOHO Kereset továbbítása (ügy irataival) a Jogi és Perképviseleti Osztály részéreOHO
Végzés

Kísérőlevél Döntés véglegességének megállapításaOHO Nyilatkozat+kísérőlevélIrattárba helyezésOHO
Szakértő KirendeléseOHO Végzés



Anyakönyvi kivonat megküldéseOHO
1.12.2.14. Hazai anyakönyvezés    Borsod-Abaúj-ZemplénMegye területén állampolgári esküttett személyek irataElektronikus anyakönyvbe rögzítésOHO

Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztályaáltal iratok megküldéseAnyakönyvi kivonat
 Hazai anyakönyvi kérelem benyújtása  BAZ Megyei KormányhivatalOktatási és Hatósági Osztály(OHO)



                  Ismeretlen holttest személyazonosságának megállapításáig              nyilvántartási feladatok    Oktatási és Hatósági Osztály(OHO)Ismeretlen holttestneka rendőrség feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve által megállapított adatokfelülvizsgálataOHO
1.12.2.15. Az ismeretlen holttest anyakönyvezése Rendőri szerv értesítése

Elektronikus anyakönyv Elektronikus anyakönyvbe rögzítés egyedi azonosítássalOHO   Törlésre utaló bejegyzés rögzítése      az Elektronikus Anyakönyvbe                          OHO
Rendőri szerv értesítése:az ismeretlen holttestszemélyazonosságának megállapításáról   Törlésre utaló bejegyzés rögzítése      az elektronikus anyakönyvbe                          OHOElektronikus anyakönyv Elektronikus anyakönyv



 Külföldi állampolgár házasságkötése      Külföldi iratok megfelelőségénekvizsgálataOktatási és Hatósági Osztály(OHO)
DöntésOHO

1.12.2.16. Külföldi állampolgár magyarországi anyakönyvezéseAnyakönyvvezetőáltal a kapcsolódóiratok felterjesztése Tanusítvány(6 hónapnál nem régebbi) Jegyzőkönyv, okiratok
Házasuló állampolgárokkal döntés közlése,Anyakönyvvezető értesítése

Tanúsítvány megfelelőségének VizsgálataOHO Határozat                 Irattárba helyezés                           OHO



Irattárba helyezés
 Kérelem és mellékleteinekvizsgálataOHO Függő hatályú DöntésOHOIngatlan adatainak nyilvántartásból való lekérdezéseOHOKülföldi személy büntetlen előéleténekellenőrzéseOHO Beérkező iratok és azellenőrzések eredményeinek értékelése: jogszabályifeltételeknek megfelel-eOHO

Hiánypótlási felhívásOHO HatározatVégzés1.Polgármester megkeresése önkormányzatiérdeksérelem vizsgálata céljából2.Megkeresés idegenrendészeti nyilvántartásból való ellenőrzés céljából3. Megkeresés körözési nyilvántartásból való ellenőrzés céljábólVégzés mindhárom esetbenEngedélyezés/ elutasításOHO Határozat
1.12.2.17. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése – elsőfokú hatáskör



Irattárba helyezésOHO
 Kérelem és mellékleteinekvizsgálataOHO Függő hatályú DöntésOHOIngatlan adatainak nyilvántartásból való lekérdezéseOHOKérelmező ellenőrzéseegyéni vállalkozóknyilvántartásában/cégnyilvántartásbanOHO Beérkező iratok és azellenőrzések eredményeinek értékelése: jogszabályifeltételeknek megfelel-eOHO

Hiánypótlási felhívásOHO HatározatVégzésPolgármester megkeresése önkormányzatiérdeksérelem vizsgálata céljából Végzés Engedélyezés/elutasításOHO Határozat
1.12.2.18. Külföldiek ingatlanszerzésének (jogi személy) engedélyezése – elsőfokú hatáskör



Kérelem vizsgálata:Megfelel-e a jogszabályi előírásoknakOktatási és Hatósági Osztály(OHO) Függő hatályúdöntésOHO
KérelemVisszautasításaOHO HiánypótlásifelhívásOHO VégzésVégzés Nem teljesítés:eljárás megszüntetéseOHO VégzésVégzésVégzésMás hatóság megkeresése(Szükség esetén ügygondnok kirendelése) OHO  Tárgyalás tűzése,  szakértő kirendeléseOHO Kérelemnek helyt adó/elutasítóhatározatOHO Eljárási költségmegállapítása OHO VégzésHatározatVégzés

NEMNEMNEMNEMNEMIGENIGE N1.12.2.19. Kisajátítási eljárás lefolytatása



Kérelem vizsgálata: Megfelel-e a jogszabályi előírásoknakOktatási és Hatósági Osztály(OHO) Függő hatályúdöntésOHO
KérelemVisszautasításaOHO HiánypótlásifelhívásOHO VégzésVégzés Nem teljesítés:eljárás megszüntetéseOHO VégzésVégzésVégzésMás hatóság megkeresése(Szükség esetén ügygondnok kirendelése) OHO  Tárgyalás tűzése,  szakértő kirendeléseOHO Kérelemnek helyt adó/elutasítóhatározatOHO Eljárási költségmegállapítása OHO VégzésHatározatVégzés

NEMNEMNEMNEMNEMIGENIGE N1.12.2.20. Bányaszolgalmi jog alapítása iránti eljárás



Kérelem vizsgálata:Megfelel-e a jogszabályi előírásoknak Oktatási és Hatósági Osztály(OHO) KérelemvisszautasításaOHO HiánypótlásifelhívásOHO VégzésVégzés Nem teljesítés:eljárás megszüntetéseOHO Végzés Tárgyalás tűzése,  szakértő kirendeléseOHO Kérelemnek helyt adó/elutasítóhatározat OHOEljárási költségMegállapításaOHO VégzésHatározatVégzés
NEMNEMNEMNEMNEMIGEN1.12.2.21. Egyszeri kártalanítási eljárás



Kérelem vizsgálata:Megfelel-e a jogszabályielőírásoknak Oktatási és Hatósági Osztály(OHO) KérelemvisszautasításaOHO HiánypótlásifelhívásOHO VégzésVégzés Nem teljesítés:eljárás megszüntetéseOHO Végzés Tárgyalás tűzése,  szakértő kirendeléseOHO Kérelemnek helyt adó/elutasítóhatározat OHOEljárási költségMegállapításaOHO VégzésHatározatVégzés
NEMNEMNEMNEMNEMIGEN1.12.2.22. Korlátozási kártalanítás megállapítása iránti eljárás



Kérelem vizsgálata:Megfelel-e  jogszabályi előírásoknakOktatási és Hatósági Osztály(OHO) Függő hatályúdöntésOHO
KérelemVisszautasításaOHO HiánypótlásifelhívásOHO VégzésVégzés Nem teljesítés:eljárás megszüntetéseOHO VégzésVégzésVégzésMás hatóság megkeresése(Szükség esetén ügygondnok kirendelése) OHO  Tárgyalás tűzése,  szakértő kirendeléseOHO Kérelemnek helyt adó/elutasítóhatározatOHO Eljárási költségmegállapítása OHO VégzésHatározatVégzés

NEMNEMNEMNEMNEMIGENIGE N1.12.2.23. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés iránti eljárás



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal közreműködéseOktatási és Hatósági Osztály(OHO)Igazolvány ügyfél részéretörténő átadásaOHO1.12.2.25. Magyar igazolvánnyal kapcsolatos eljárásban közreműködésElbíráló hatóság:Budapest Főváros Kormányhivatala
Magyar igazolványNyilvántartó szerve-közigazgatásért felelős miniszterKözreműködő hatóság:diplomáciai és konzuli képviseletIrattárba helyezésOHO



 Alakszerű döntés meghozatalávalelutasítja a nyilvántartásba történő felvételtNyilvántartásba történőfelvételről történő döntés Irattárba helyezés
Kérelem / jelzés alapján a nyilvántartásba történő felvételfeltételeinek vizsgálata:Jogszabályi feltételeknekmegfelel-e

1.12.2.26.Hatósági közvetítőkről történő nyilvántartás vezetése Kirendelő hatóság a hatósági közvetítő első alkalommal történő kirendelésekor közli az adatokata hatósági közvetítő lakóhelye szerintilletékes megyei kormányhivatallalIGEN NEMHatározat Határozat



Irattárba helyezésOHO
 Kérelem és mellékleteinek vizsgálataOHODöntés bírságrólOHO

1.12.2.27. A statisztikai adatszolgáltatás elmulasztásának, illetve hamis adatszolgáltatás miatt induló eljárás – elsőfokú hatáskör Adatszolgáltatás elmulasztásánakvizsgálataAdatátadás elmulasztásánakvizsgálataAdatátvétel elmulasztásánakvizsgálataDöntésmegküldése aza Hivatalos Statisztikai Szolgálat részéreOHO KísérőlevélHatározatDöntés véglegességénekmegállapításaOHO Kereset beérkezésétkövetően a kereset és az ügy iratainak továbbítása a Jogi- és Perképviseleti Osztály részéreOHO Nyilatkozat-tervezet + kísérőlevél



1.12.2.28.Vezetési jogosultság ügyekben fellebbezés elbírálása – másodfokú eljárásFellebbezés és az I. fokú iratok benyújtása    Oktatási és Hatósági Osztály(OHO)Fellebbezés és iratokvizsgálataOktatási és HatóságiOsztály(OHO) Hiánypótlásrafelhívás VégzésBeérkezett szakértőivélemény és iratértékeléseOHOII. fokú szakhatóságmegkereséseszakkérdés vizsgálatáraDöntésOHO Határozat   Irattárba helyezés OHO- Határozat közléseaz ügyféllel- Határozat és iratanyag megküldése az I.fokú hatóságnakOHO
Végzés

Értesítés a határozat közlésérőlOHO



1.12.2.29. Gépjármű forgalomból kivonási ügyekben fellebbezés elbírálása – másodfokú eljárásFellebbezés és az I. fokú iratok benyújtása    Oktatási és Hatósági Osztály(OHO)Fellebbezés és iratokvizsgálataOktatási és HatóságiOsztály(OHO) Hiánypótlásrafelhívás VégzésBeérkezett nyilatkozatokértékeléseOHOBíróság, végrehajtó,adóhatóság,közjegyző,kötvénynyilvántartó,közlekedési hatóság,rendőrhatóság, pénzintézetmegkereséseDöntésOHO Határozat   Irattárba helyezés OHO- Határozat közléseaz ügyféllel- Határozat és iratanyag megküldése az I.fokú hatóságnakOHO
Végzés

Értesítés a határozat közlésérőlOHO



1.12.2.30. Gépjármű vizsgáló állomás ellenőrzés ügyekben fellebbezés elbírálása – másodfokú eljárásFellebbezés és az I. fokú iratok benyújtása    Oktatási és Hatósági Osztály(OHO)Fellebbezés és iratokvizsgálataOktatási és HatóságiOsztály(OHO) Hiánypótlásrafelhívás VégzésIratértékeléseOHODöntésOHO Határozat   Irattárba helyezés OHO- Határozat közléseaz ügyféllel- Határozat és iratanyag megküldése az I.fokú hatóságnakOHO Értesítés a határozat közlésérőlOHO



1.12.2.31. Gépjárművek közúti ellenőrzésével összefüggő ügyekben fellebbezés elbírálása -  másodfokú eljárásFellebbezés és az I. fokú iratok benyújtása    Oktatási és Hatósági Osztály(OHO)Fellebbezés és iratokvizsgálataOktatási és HatóságiOsztály(OHO) Hiánypótlásrafelhívás VégzésIratértékeléseOHODöntésOHO Határozat   Irattárba helyezés OHO- Határozat közléseaz ügyféllel- Határozat és iratanyag megküldése az I.fokú hatóságnakOHO Értesítés a határozat közlésérőlOHO



Fellebbezés és az I. fokú iratok benyújtása    Oktatási és Hatósági Osztály(OHO)Fellebbezés és iratokvizsgálataOktatási és HatóságiOsztály(OHO) Hiánypótlásrafelhívás VégzésBeérkezett szakértőivélemény és iratÉrtékeléseOHOII. fokú szakhatóságmegkereséseszakkérdés vizsgálatára
1.12.2.32. Parkolási igazolvány ügyekben fellebbezés elbírálása – másodfokú eljárás

DöntésOHO Határozat                  Irattárba helyezés                OHO- Határozat közléseaz ügyféllel- Határozat és iratanyag megküldése az I.fokú hatóságnakOHO
Végzés

Értesítés a határozat közlésérőlOHO



 Fellebbezés benyújtása az I. fokú  hatósághoz, majd felterjesztése          a Kormányhivatalhoz

Irattárba helyezésOHO
Tényállás tisztázásaOHODöntésOHO Jogorvoslati döntés közléseOHODöntés véglegességénekmegállapításaOHO Kereset beérkezésétkövetően a kereset és az ügy iratainak továbbítása a Jogi és Perképviseleti Osztály részéreOHO

1.12.2.33. Hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti fellebbezési eljárás – másodfokú eljárás
VégzésVégzés
Nyilatkozat-tervezet + kísérőlevél

Felhívás hiánypótlásraOHOMás szerv megkereséseIratanyag megküldése azI. fokú hatóság részéreOHO KísérőlevélKísérőlevél
Joghatóság, hatáskör,illetékesség,eljárási cselekményszükségességének vizsgálata Oktatási és HatóságiOsztály(OHO) Joghatóság, hatáskör, illetékesség hiányában áttételOHO Végzés



1.12.2.34. Ingatlan víziközmű rendszerbe történő bekötésére való kötelezés tárgyában hozott határozat ellen fellebbezés elbírálása Fellebbezés benyújtása az I. fokú   hatósághoz, majd felterjesztése          a Kormányhivatalhoz

Irattárba helyezésOHO
Tényállás tisztázásaOHODöntésOHO Jogorvoslati döntés közléseOHODöntés véglegességénekmegállapításaOHO Kereset beérkezésétkövetően a kereset és az ügy iratainak továbbítása a Jogi és Perképviseleti Osztály részéreOHO

VégzésVégzés
Nyilatkozat-tervezet + kísérőlevél

Felhívás hiánypótlásraOHOMás szerv megkereséseIratanyag megküldése azI. fokú hatóság részéreOHO KísérőlevélKísérőlevél
Joghatóság, hatáskör,illetékesség,eljárási cselekményszükségességének vizsgálata Oktatási és HatóságiOsztály(OHO) Joghatóság, hatáskör, illetékesség hiányában áttételOHO Végzés



 Fellebbezés benyújtása az I. fokú  hatósághoz, majd felterjesztése          a Kormányhivatalhoz

Irattárba helyezésOHO
Tényállás tisztázásaOHODöntésOHO Jogorvoslati döntés közléseOHODöntés véglegességénekmegállapításaOHO Kereset beérkezésétkövetően a kereset és az ügy iratainak továbbítása a Jogi és Perképviseleti Osztály részéreOHO

1.12.2.35. Fás szárú növények kivágásának engedélyezése/kivágására kötelezés tárgyában hozott határozat ellen előterjesztett fellebbezés elbírálása
VégzésVégzés
Nyilatkozat-tervezet + kísérőlevél

Felhívás hiánypótlásraOHOMás szerv megkereséseIratanyag megküldése azI. fokú hatóság részéreOHO KísérőlevélKísérőlevél
Joghatóság, hatáskör,illetékesség,eljárási cselekményszükségességének vizsgálata Oktatási és HatóságiOsztály(OHO) Joghatóság, hatáskör, illetékesség hiányában áttételOHO Végzés



 Fellebbezés benyújtása az elsőfokú    hatósághoz, majd felterjesztése            a Kormányhivatalhoz

Irattárba helyezésOHO
Tényállás tisztázásaOHO DöntésOHO Jogorvoslati döntés közlése elsőfokúhatóság általDöntés véglegességénekmegállapításaOHO

1.12.2.36. Önkormányzati adóhatósági ügyekben előterjesztett fellebbezés elbírálása – másodfokú eljárás
Végzés

Végzés
Védirattervezet + kísérőlevél

Felhívás hiánypótlásraBAZMKHTársadalombiztosításiFőosztályának  megkeresése;Ingatlanforgalmiszakértőkirendelése
Joghatóság, hatáskör,illetékesség, eljárási cselekményszükségességénekvizsgálataOktatási és Hatósági Osztály(OHO) Joghatóság, hatáskör, illetékesség hiányában áttételOHO Végzés

HatározatKereset beérkezésétkövetően a kereset és az ügy iratainak továbbítása a Jogi és Perképviseleti Osztály részéreOHO



 Felügyeleti intézkedés iránti kérelem     benyújtása a Kormányhivatalhoz

Irattárba helyezésOHO
Tényállás tisztázásaOHO DöntésOHOÜgyfél tájékoztatásafelügyeleti intézkedés mellőzéséről OHO

1.12.2.37. Önkormányzati adóhatósági ügyekben felügyeleti intézkedés – kérelemreJoghatóság, hatáskör,illetékesség,eljárásicselekményszükségességének vizsgálataOktatási és Hatóági Osztály(OHO) Joghatóság, hatáskör, illetékesség hiányában áttételOHO Végzés
Felügyeleti intézkedés mellőzéseOHO  Vizsgálat:Történt-ejogszabálysértésOHO IGENNEM HatározatI.fokú iratanyag felterjesztése önkormányzati adóhatóság által

Döntés közlése I. fokú hatóság            által



 Végrehajtási kifogás benyújtása az I. fokú hatósághoz, majd felterjesztése a Kormányhivatalhoz

Irattárba helyezésOHO
Tényállás tisztázásaOHO DöntésOHO Döntés véglegességénekmegállapításaOHOFellebbezés beérkezésétkövetően a jogorvoslati kérelemés az ügy iratainak felterjesztésea Nemzetgazdasági MinisztériumJövedelemadók és Járulékok Főosztálya részére

1.12.2.38. Önkormányzati adóhatósági ügyekben  végrehajtási kifogás elbírálása – másodfokú eljárásIngatlanforgalmiszakértőkirendeléseOHOJoghatóság, hatáskör,illetékesség, eljárási cselekményszükségességének vizsgálataOktatási és Hatósági Osztály(OHO) Joghatóság, hatáskör, illetékesség hiányában áttételOHO VégzésVégzés
 Kísérőlevél

Jogorvoslati döntés közlése I. fokú hatóság általOHOVégzés



     Fellebbezés benyújtása az I. fokú      iparigazgatási hatósághoz, majd   felterjesztése a Kormányhivatalhoz

Irattárba helyezésOHO
Tényállás tisztázásaOktatási és HatóságiOsztály(OHO)A felsorolt szervekmegkeresését követőendöntés meghozatala Jogorvoslati döntés közléseOHODöntésvéglegességénekmegállapításaOH Kereset beérkezésétkövetően a kereset és az ügy iratainak továbbítása a Jogi- és Perképviseleti Osztály részéreOHO

1.12.2.39. Működési engedélyezési ügyekben jogorvoslati eljárás Megkeresés
Nyilatkozat-tervezet + kísérőlevélIratanyag és vétívek megküldése azI.fokú iparigazgatási hatóság részéreOHO KísérőlevélHatározat

 KormányhivatalNépegészségügyiFőosztálymegkereséseszakkérdésvizsgálata VégzésVégzésVégzésVégzés



1.12.2.40. Vállalkozói, szolgáltatói tevékenység ügyében fellebbezés elbírálása     Fellebbezés benyújtása           az I. fokú hatósághoz, majd     felterjesztése a Kormányhivatalhoz       Oktatási és Hatóági Osztály(OHO)Tényállás tisztázásaOHODöntésOHO Jogorvoslati döntés közléseOHO Nyilatkozat-tervezet + kísérőlevélIratanyag és vétívek megküldése azI. fokú hatóság részéreOHO kísérőlevél
                     Irattárba helyezés     OHO

Döntésvéglegességének megállapításaOHO
kísérőlevélKereset beérkezésétKövetően a keresetÉs az ügy iratainakTovábbítása a JogiÉs PerképviseletiOsztály részére kísérőlevélHatározat



1.12.2.41. Vásár/piac engedélye iránti kérelem ügyében jogorvoslati eljárás     Fellebbezés benyújtása az I. fokú  kereskedelmi igazgatási hatósághoz, majd     felterjesztése a Kormányhivatalhoz       Oktatási és Hatóági Osztály(OHO)Tényállás tisztázásaOHODöntésOHO Jogorvoslati döntés közléseOHO Nyilatkozat-tervezet + kísérőlevélIratanyag és vétívek megküldése azI. fokú kereskedelmiigazgatási hatóság részéreOHO kísérőlevél
                     Irattárba helyezés     OHO

DöntésvéglegességénekmegállapításaOHO
kísérőlevélKereset beérkezésétKövetően a keresetÉs az ügy iratainakTovábbítása a JogiÉs PerképviseletiOsztály részére kísérőlevélHatározat

Szakkérdés vizsgálata céljából aKormányhivatal következő szervezeti egységeinek megkeresése:- Népegészségügyi Főosztály- Élelmiszerlánc-Biztonsági Főosztály- Földhivatali Főosztály



1.12.2.42. Zenés, táncos rendezvény engedélyezésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás     Fellebbezés benyújtása az I. fokú      iparigazgatási hatósághoz, majd   felterjesztése a Kormányhivatalhoz

Irattárba helyezésOHO
Tényállás tisztázásaOktatási és HatóságiOsztály(OHO)A felsorolt szervekmegkeresését követőendöntés meghozatala Jogorvoslati döntés közléseOHODöntésvéglegességénekmegállapításaOH Kereset beérkezésétkövetően a kereset és az ügy iratainak továbbítása a Jogi- és Perképviseleti Osztály részéreOHO Nyilatkozat-tervezet + kísérőlevélIratanyag és vétívek megküldése azI.fokú iparigazgatási hatóság részéreOHO Kísérőlevél

     Fellebbezés benyújtása az I. fokú     kereskedelmi igazgatási hatósághoz, majd felterjesztése a Kormányhivatalhoz

Irattárba helyezésOHO
Tényállás tisztázásaOktatási és HatóságiOsztály(OHO)

DöntésOHO Jogorvoslati döntés közléseOHODöntésvéglegességénekmegállapításaOH Kereset beérkezésétkövetően a kereset és az ügy iratainak továbbítása a Jogi- és Perképviseleti Osztály részéreOHO
Megkeresés

Nyilatkozat-tervezet + kísérőlevélIratanyag és vétívek megküldése azI.fokú iparigazgatási hatóság részéreOHO Kísérőlevél
 KormányhivatalNépegészségügyiFőosztálymegkereséseszakkérdésvizsgálata

Határozat



1.12.2.43. Lakcímnyilvántartással kapcsolatos adategyeztetési feladat ellátásaIntézkedés az eljárási szabálytalanságok megszüntetése, valamint az adathibák és eltérések helyesbítése céljOHO  
Irattárba helyezés                         OHO

            A személyiadat- és lakcímnyilvántartásra vonatkozó     adategyeztetés kezdeményezéseOktatási és Hatósági Osztály(OHO) Lakcímjelentő lapokmegküldése javításra, kiegészítésreOHO  LakcímjelentőlapBelügyminisztériumJárási hivatal,Önkormányzat jegyzője Levél+LakcímjelentőlapLevél+LakcímjelentőlapVisszaszármaztatott – javított,kiegészített – lakcímjelentő lapoktovábbításaOHO  Belügyminisztérium Levél+Lakcímjelentőlap



 Fellebbezés benyújtása az I.fokú hatósághoz (jegyző), majd felterjesztése a Kormányhivatalhoz
Irattárba helyezésOHO

Tényállás tisztázásaOktatási ésHatósági Osztály(OHO)DöntésOHO Jogorvoslati döntés közléseOHO Döntés véglegességénekmegállapításaOHO
1.12.2.44. Birtokvédelemhez kapcsolódó végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslati kérelemelbírálása – másodfokú hatáskör Végzés

Védirattervezet + kísérőlevél
Felhívás hiánypótlásraOHOIratanyag megküldése azI. fokú hatóság részéreOHOHatározatKereset beérkezésétkövetően a kereset és az ügy iratainak továbbítása a Jogiés Perképviseleti Osztályrészére



1.12.2.45. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás statisztikájáról adatszolgáltatás
Adattáblák összesítéseOHOAdatszolgáltatás teljesítésénekellenőrzése, adattáblák mentéseOHOTelepülési önkormányzatokjegyzőinek megkeresése:- Adattábla, kitöltési útmutatómegküldése, - Adatszolgáltatásra vonatkozóhatáridő megállapításaOHO



1.12.2.46. Fellebbezés elbírálása Fellebbezés benyújtása az I. fokú  hatósághoz, majd felterjesztése          a Kormányhivatalhoz

Irattárba helyezésOHO
Tényállás tisztázásaOHODöntésOHO Jogorvoslati döntés közléseOHODöntés véglegességénekmegállapításaOHO Kereset beérkezésétkövetően a kereset és az ügy iratainak továbbítása a Jogi és Perképviseleti Osztály részéreOHO

VégzésVégzés
Nyilatkozat-tervezet + kísérőlevél

Felhívás hiánypótlásraOHOMás szerv megkereséseIratanyag megküldése azI. fokú hatóság részéreOHO KísérőlevélKísérőlevél
Joghatóság, hatáskör,illetékesség,eljárási cselekményszükségességének vizsgálata Oktatási és HatóságiOsztály(OHO) Joghatóság, hatáskör, illetékesség hiányában áttételOHO Végzés



 Szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó     hatóságok által vezetett nyilvántartásból            adatszolgáltatási kötelezettség        Oktatási és Hatósági Osztály(OHO)Információ kérés IMI-rendszerbenOHO1.12.2.47. Belső Piaci Információs Rendszer (IMI-rendszer) működésével kapcsolatos feladatokMegkeresés Járási Hivatal Önkormányzat Megkeresés
          Adatszolgáltatás teljesítése                             OHONemzeti IMI-koordinátor tájékoztatásaOHO  Önkormányzat  Önkormányzat



  Fellebbezés benyújtása az I. fokú hatósághoz, majd a jogorvoslati kérelem és az elsőfokú iratok  felterjesztése a Kormányhivatalhoz
Irattárba helyezésOHO

Tényállás tisztázása:Szakértői vélemény áttekintése, helyreállítási költség tekintetébenkiegészítésOktatási és Hatósági Osztály(OHO)DöntésOHO  Jogorvoslati döntés közléseOHODöntésvéglegességénekmegállapításaOHO Kereset beérkezésétkövetően a kereset és az ügy iratainak továbbítása a Jogi- és Perképviseleti Osztály részéreOHO
1.12.2.48. Ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépület tulajdonosának kárenyhítésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás

Nyilatkozat-tervezet + kísérőlevélIratanyag és vétívek megküldése azI. fokú kereskedelmiigazgatási hatóság részéreOHOKísérőlevél
Szakértői vélemény



            Bejelentés alapján a jogsértő állapotról tudomást szerez a kormányhivatal/hatósági ellenőrzés során történő jogsértés                            észlelése         Oktatási és Hatósági Osztály(OHO)
A kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén ismételt bírság kiszabásaOHO

1.12.2.49. Közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó reklám közzétételi jogszabályok végrehajtása
HatározatHatározatÖnkéntes teljesítésVégrehajtás elrendelése a kiszabott és be nem fizetettbírságra tekintettelOHO                   Irattárba helyezés                             OHO



 Más eljáró szerv kijelölésére irányulókérelem elutasításaOHO Más eljáró szerv kijelöléseOHO
Irattárba helyezés

Kérelem és mellékleteinek átvizsgálásaOHO1.12.2.50. Más eljáró szerv kijelölése
IGEN NEM

Felterjesztett iratok visszaszármaztatása a kérelmező I. fokú hatóságnakOHOFelterjesztett iratok megküldése az eljárás lefolytatásárakijelölt I. fokú hatóságnakOHOVégzés Végzés



   Fellebbezés benyújtása az I. fokú    iparigazgatási hatósághoz, majd felterjesztése a KormányhivatalhozDöntésOHO
1.12.2.51. Fellebbezés áttétele

VégzésJogszabály által meghatározottkizárási ok megállapításaOktatási és Hatósági Osztály(OHO)                Irattárba helyezés                          OHO



Felügyeleti szerv vizsgálata: Történt-e mulasztásOktatási és Hatósági Osztály(OHO)Utasításaz eljárás soron kívül lefolytatásáraOHO
Irattárba helyezésOHO

1.12.2.52. Eljárási kötelezettség elmulasztása
IGEN A kérelmező tájékoztatása avizsgálat megállapításárólOHOVégzés NEMVizsgálat:Határidőn belül megtörtént-eaz I. fokú döntés hozatalaOHOMás eljáró hatóság kijelöléseOHOTájékoztatásOHO VégzésIGEN NEMNEM



Döntés-felülvizsgálati eljárásAz iratok irattározásaOHO
1.12.2.53. Függő hatályú döntés megküldése a felügyeleti szervnek



Érintett kérelmének megérkezése
Szakmai segítség nyújtása azérintett jogszerű működése céljából

Kormányhivatal  Törvényességi Felügyeleti Osztály által a kérelemben foglaltak megvizsgálása és szakmai segítség nyújtása
1.12.3.1.Területszervezési kezdeményezés előkészítéséhez az érintett kérésére szakmai tanácsadással segítség nyújtása  Szakmai segítség-nyújtó levélÉrintett részére továbbítás és a szakmai segítségnyújtásban foglaltak alkalmazása az érintett által a területszervezési kezdeményezés előkészítéséhez



Helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatoktörvényességi felügyelete
Egyeztetés lefolytatása,koordinálása

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálytörvényességi felügyeleti eljárásban ellenőrzi a Njtv. 80.§ szerintiEgyüttműködési  Megállapodás határidőben történő megkötését,szükség esetén információt kérNemzetiségi önkormányzat válasza, döntése Információkérés
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály eljárásában megállapítja, hogy nincs határidőben elfogadott Együttműködési Megállapodás, soron kívüli eljárást folytat le, amelyről tájékoztatást küld
Településiönkormányzat válasza, döntése

TelepülésiÖnkormányzateljárása,határozata Nemzetiségi Önkormányzateljárása, határozata
1.12.3.2.Egyeztetés koordinálása a települési önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat között soron kívüli eljárásban

VálaszinformációkérésreTájékoztatásnemzetiségiönkormányzatnakTájékoztatástelepülésiönkormányzatnakJegyzőkönyvegyeztetésről



Felek kezdeményezése
Megegyezés létrejötte,jogszerű működés biztosítása
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály egyeztet

Jegyzőkönyv megegyeztetésről
Felek döntésemegegyezésről

1.12.3.3.Egyeztetés lefolytatása a nemzetiségi önkormányzatok testületei közötti feladat és hatáskör átruházásra vonatkozó megállapodás végrehajtásával kapcsolatban felmerült vita esetén a felek erre irányuló kezdeményezésére
30 munkanapon belül Felek között nincsmegegyezés30 munkanapon túlKormányhivataltörvényességifelügyeleti eljárásban, felügyeletieszköz/intézkedésalkalmazás Törvényességifelügyeleti eszköz/intézkedésFelek döntése törvényességifelügyeleti eszközről/intézkedésről,megegyezésről Döntés, megegyezésKormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásban való ellenőrzése a felek döntéséremegegyezésére, szükségesetén további felügyeleti eszköz/intézkedésalkalmazása Szükség esetén további törvényességifelügyeleti eszköz/intézkedés



OSAP 1622adatszolgáltatás
Törzsadattár aktualizálásaAdatszolgáltatás Elektronikusan

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti OsztályKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály Nemzeti Jogszabálytár Webes felületbelső rendszerAdatok feltöltéseaktualizálása
1.12.3.4.Önkormányzati törzsadattár aktualizálása, törvényességi felügyeleti nyilvántartó rendszerben adatrögzítés és adatszolgáltatás

Adatok összesítése és megküldése 



Helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatoktörvényességi felügyelete

Jogszerű működés biztosítása
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály Helyi önkormányzatképviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata,polgármestere, megyei közgyűlés, megyei közgyűlés elnöketársulás, nemzetiségi önkormányzat elnöke, bizottsága, jegyző1.12.3.5.Szakmai segítségnyújtás Információkérés

További törvényességifelügyeleti intézkedésalkalmazása
Szakmai segítségnyújtásSzakmai segítségnyújtásbanfoglaltak alkalmazása Szakmai segítségnyújtásban foglaltakat nem alkalmazza



Általános önkormányzativálasztások

Közös önkormányzatihivatal kijelölésérőlszóló döntés előkészítése
Érintett települési önkormányzatok határidőn belül nem hoznak létre közös önkormányzati hivatalt vagy ahhoz valamely település nem csatlakozi0kKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya általa kijelölésre vonatkozó előkészítés

1.12.3.6.Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községek kijelöléséről szóló döntés előkészítése
Kijelölésre vonatkozó előkészítő dokumentumKormánymegbízottnak történő megküldés

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályinformációkéréseközös önkormányzatihivatallétrehozásáról  InformációkérésÖnkormányzat információkérésre válaszol  Válasz



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi felügyeleti eljáráslezárása

Helyi önkormányzatképviselő-testülete, helyi nemzetiségi önkormányzatképviselő-testülete Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés Törvényességitörvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz
     Törvényességi felhívás jogszabálysértőhatározat miattKeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály keresetindítása közigazgatási és munkaügyi bíróságnál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásbanBírósági határozatban foglaltaknak eleget tesz Bírósági határozatban foglaltaknak nem tesz elegetHatározatLezárásTörvényességi felügyeleti bírságkiszabása Bírság

Közigazgatási és munkaügyibíróság eljárása Bíróság határozataÖnkormányzat ülése 
 1.12.3.7.Közreműködés a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben bíróság és más hatóságok előtti eljárásban



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi felhíváslezárása

Helyi önkormányzatképviselő-testület, helyi nemzetiségi önkormányzatKépviselő-testület határozathozatalelmulasztásaKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességitörvényességifelhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz
1.12.3.8.Törvényességi felhívás kibocsátása határozathozatali kötelezettség elmulasztása miatt    Határozathozatali kötelezettség teljesítésre vonatkozó törvényességi felhívásKeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által keresetindítás közigazgatási és munkaügyi bíróságnálBírósági határozatban foglaltaknak eleget tesz Bírósági határozatban foglaltaknak nem tesz elegetHatározatLezárásTörvényességi felügyeleti bírságkiszabása Bírság

Közigazgatási és munkaügyibíróság eljárása Bíróság határozataÖnkormányzat ülése 



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi felhíváslezárása

Helyi önkormányzatképviselő-testületeKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz
    Feladat-ellátási kötelezettség teljesítésre vonatkozó törvényességi felhívásKeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által keresetindítás közigazgatási és munkaügyi bíróságnál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásbanBírósági határozatban foglaltaknak eleget tesz Bírósági határozatban foglaltaknak nem tesz elegetHatározatLezárásTörvényességi felügyeleti bírságkiszabása Bírság

Közigazgatási és munkaügyibíróság eljárása Bíróság határozataÖnkormányzat ülése 
1.12.3.9.Törvényességi felhívás kibocsátása feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása miatt



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi felhíváslezárása
Helyi önkormányzatképviselő-testületeKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz

    Jogalkotási kötelezettség teljesítésre vonatkozó törvényességi felhívás KeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által keresetindítás Kúriánál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásbanKúria határozatban foglaltaknak eleget tesz Kúria határozatban foglaltaknak nem tesz elegetRendeletLezárásBírság/Kormányhivatal által törvényen alapulójogalkotási kötelezettség pótlása  rendelet
Kúria eljárása KúriahatározataÖnkormányzat ülése 

1.12.3.10.Törvényességi felhívás kibocsátása jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatt

 bírság



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi felügyeleti eljáráslezárása

Helyi önkormányzatképviselő-testülete, helyi nemzetiségi önkormányzatképviselő-testülete Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntéstörvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz
1.12.3.11.Törvényességi felhívás kibocsátása jogszabálysértő határozat miatt      Törvényességi felhívás jogszabálysértőhatározat miatt KeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által keresetindítás közigazgatási és munkaügyi bíróságnál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásban LezárásKözigazgatási és munkaügyibíróság eljárása Bíróság határozata



Törvényességi felügyeleti eljárás

Törvényességi felhíváslezárása
Helyi önkormányzatképviselő-testületeKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességitörvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz

1.12.3.12.Törvényességi felhívás önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése miatt,     Törvényességi felhívás önkormányzatirendelet Alaptörvénybeütközése miatt
kezdeményezésTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által önkormányzati rendeletAlkotmánybírósági felülvizsgálatnak Kormány általi kezdeményezése

LezárásHelyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter részére előterjesztés



Törvényességi felügyeleti eljárás

Törvényességi felhíváslezárása
Helyi önkormányzatképviselő-testületeKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességitörvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz

     Törvényességi felhívás önkormányzatirendeletmagasabb szintű jogszabálybaütközése miatt Kereset/Törvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által kereset  indítása Kúriánál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásban
LezárásKúriadöntéshozatali eljárása Kúriahatározata

1.12.3.13.Törvényességi felhívás önkormányzati rendelet magasabb jogszabályba ütközése miatt 



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi felhíváslezárása

Helyi önkormányzatképviselő-testülete, helyi nemzetiségi önkormányzatképviselő-testülete Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességitörvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz
     Törvényességi felhíváshatározathozatali kötelezettségelmulasztása miatt KeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal  Törvényességi Felügyeleti Osztály által keresetindítás közigazgatási és munkaügyi bíróságnál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásbanBírósági határozatban foglaltaknak eleget tesz Bírósági határozatban foglaltaknak nem tesz elegetHatározatLezárásTörvényességi felügyeleti bírságkiszabása Bírság

Közigazgatási és munkaügyibíróság eljárása Bíróság határozataÖnkormányzat ülése 
1.12.3.14.Törvényességi felhívás lezárása



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi kérdésekmegtárgyalása a jogszerű működés biztosítása érdekében

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti OsztályPolgármester Javaslat ülés összehívására1.12.3.15. Kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását
Eleget tesz Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályösszehívja a képviselő-testületNem tesz eleget Ülés összehívása



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi kérdésekmegtárgyalása a jogszerű működés biztosítása érdekében

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti OsztályTársulási tanács elnöke Javaslat ülés összehívására1.12.3.16. Kezdeményezheti a társulási tanács összehívását
Eleget tesz Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya összehívja a társulási tanácsülésétNem tesz eleget Ülés összehívása



Törvényességi felügyelet
Törvényességi kérdésekmegtárgyalása a jogszerű működés biztosítása érdekében

Kormányhivatal Törvényességi  Felügyeleti Osztályjogkörében eljárPolgármester összehívja az ülést Javaslat1.12.3.17. Mötv.-ben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület ülését
Eleget tesz Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály összehívja a képviselő-testületetNem tesz eleget Meghívó, Előterjesztés



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi kérdésekmegtárgyalása a jogszerű működés biztosítása érdekében

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti OsztályTársulási tanács elnöke Javaslat ülés összehívására1.12.3.18.Mötv.-ben meghatározott esetben összehívja a társulási tanács ülését
Eleget tesz Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály összehívja a társulási tanácsülésétNem tesz eleget Ülés összehívása



Törvényességi felügyeleti eljárás
Helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter részére előterjesztés

Helyi önkormányzatképviselő-testületeKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességifelhívás kibocsátása      Törvényességi felhívás önkormányzatirendelet Alaptörvénybeütközése miatt
kezdeményezésTörvényességi felhívásban foglaltaknaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által Alkotmánybírósági felülvizsgálatnak Kormány általi kezdeményezése

1.12.3.19.Alaptörvénnyel ellenes önkormányzati rendelet Alkotmánybíróság általi felülvizsgálatának kezdeményezése



Törvényességi felügyeleti eljárás

Törvényességi felhíváslezárása
Helyi önkormányzatképviselő-testületeKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességitörvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz

     Törvényességi felhívás önkormányzatirendelet magasabb szintű jogszabálybaütközése miatt
Kereset/Törvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által kereset  Indítása Kúriánál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásban LezárásKúriadöntéshozatali eljárása Kúria határozata

1.12.3.20.Önkormányzati rendelet felülvizsgálata Kúriánál



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi felügyeleti eljáráslezárása

Helyi önkormányzatképviselő-testülete, helyi nemzetiségi önkormányzatképviselő-testülete Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességitörvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz
     Törvényességi felhívás jogszabálysértőhatározat miatt

KeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által Keresetindítás közigazgatási és munkaügyi bíróságnál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásban LezárásKözigazgatási és munkaügyibíróság eljárása Bíróság határozata
 1.12.3.21. Önkormányzati határozat felülvizsgálatának kezdeményezése közigazgatási és munkaügyi bíróságnál



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi felhíváslezárása
Helyi önkormányzatképviselő-testületeKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességitörvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz

    Jogalkotási kötelezettség teljesítésre vonatkozó törvényességi felhívásKeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által keresetindítás Kúriánál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásbanKúria határozatban foglaltaknak eleget tesz Kúria határozatban foglaltaknak nem tesz elegetRendeletLezárásBírság/Kormányhivatal által törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség pótlása  rendelet
Kúria eljárása KúriahatározataÖnkormányzat ülése 

1.12.3.22. Helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettség elmulasztás megállapításának kezdeményezése Kúriánál

 bírság



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi felhíváslezárása

Helyi önkormányzatképviselő-testületeKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességitörvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz
    Törvényen alapulójogalkotási kötelezettség teljesítésre vonatkozó törvényességi felhívásKeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által keresetindítás Kúriánál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásbanKúria határozatban foglaltaknak eleget tesz Kúria határozatban foglaltaknak nem tesz elegetRendeletLezárásBírság/Kormányhivatal által törvényen alapulójogalkotási kötelezettség pótlása  rendelet

Kúria eljárása KúriahatározataÖnkormányzat ülése 
 1.12.3.23. Helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség pótlása

 bírság



Törvényességi felhíváslezárása
Helyi önkormányzatképviselő-testület, helyi nemzetiségi önkormányzatKépviselő-testület határozathozatalelmulasztásaKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntéstörvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz

    Határozathozatali kötelezettség teljesítésre vonatkozó törvényességi felhívásKeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által keresetindítás közigazgatási és munkaügyi bíróságnál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásbanBírósági határozatban foglaltaknak eleget tesz Bírósági határozatban foglaltaknak nem tesz elegetHatározatLezárásTörvényességi felügyeleti bírságkiszabása Bírság
Közigazgatási és munkaügyibíróság eljárása Bíróság határozataÖnkormányzat ülése 

Törvényességi felügyeleti eljárás1.12.3.24.Határozathozatali kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítása, a határozathozatal pótlásának elrendelése iránti kezdeményezés



Törvényességi felügyeleti eljáráslezárása
Helyi önkormányzatképviselő-testületeKormányhivatal törvényességi felhívás kibocsátása

Törvényességi felhívásnak  eleget tesz KeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz eleget
Bírósági határozatban foglaltaknak eleget tesz Bírósági határozatban foglaltaknak nem tesz elegetHatározatLezárásTörvényességi felügyeleti bírságkiszabása Bírság

Közigazgatási és munkaügyibíróság eljárása Bíróság határozata
Kormányhivatal törvényességi felhívás kibocsátása

Törvényességi felügyeleti bírságkiszabása

Törvényességi felügyeleti eljárásKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességitörvényességi felhívásról     Feladat-ellátási kötelezettség teljesítésre vonatkozó törvényességi felhívásKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által keresetindítás közigazgatási és munkaügyi bíróságnál/Törvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásban
Törvényességi felügyeleti bírságkiszabásaÖnkormányzat ülése 

1.12.3.25. Feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítása, a határozathozatal pótlásának elrendelése iránti kezdeményezés



Törvényességi felügyeleti eljárás
Helyi önkormányzatok törvényességifelügyeletéért felelősminiszternek kezdeményezés előterjesztése

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti OsztályKépviselő-testületnem tesz eleget a törvényességifelügyeleti intézkedésnek Törvényességi felügyeletiintézkedés Alaptörvény-ellenesműködés miatt1.12.3.26. Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése
HatározatKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály Javaslat feloszlatáskezdeményezésére



Helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyelete

Jogszerű működés biztosítása
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályeljárása során jogszabállyal ellentétes működést/hiányosságot észlel, ezért információt kérÖnkormányzat válaszaaz információkérésre InformációkérésInformációkérés

VálaszKormányhivatal TörvényességiFelügyeleti Osztályellenőrzése, felügyeleti eszköz alkalmazása és eljárás Indítása a Kincstárnál vagy Támogatónál
1.12.3.27. Központi költségvetés terhére nyújtott támogatás felülvizsgálatának kezdeményezése             Törvényességi felügyeleti eszköz és tájékoztatás a Kincstárnál vagy Támogatónál Kezdeményezett eljárásról             Támogatás felülvizsgálatára vonatkozó kezdeményezésKincstárnál vagy TámogatónálÖnkormányzat válaszatörvényességi felügyeletieszközre  Kincstár vagy Támogató eljárásaKormányhivatal TörvényességiFelügyeleti Osztály ellenőrzése, szükség esetén további felügyeleti eszköz/intézkedés alkalmazása

Válasz



Törvényességi felügyeleti eljárás

Törvényességi felügyeleti eljáráslezárása
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felügyeleti eljárás során a polgármester törvénysértésétészleli és felügyeleti  eszközt/intézkedést alkalmazÉrintett válaszafelügyeleti eszközre/intézkedésre VálaszKormányhivatal TörvényességiFelügyeleti Osztályellenőrzi a rendelkezésre álló információkat és megállapítja a polgármester sorozatos törvénysértő magatartását, felügyeleti eszközt alkalmaz és pert indít              Törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazása a jogszerűműködés érdekében             Keresetlevél a polgármester tisztségének megszüntetése és a tisztségéből történőfelfüggesztés irántÉrintett válaszatörvényességi felügyeletieszközre Közigazgatási és munkaügyi bíróság eljárásaKormányhivatal TörvényességiFelügyeleti Osztály ellenőrzése, szükség esetén további felügyeleti eszköz/intézkedés alkalmazása

1.12.3.28. Per indítása sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése irántTörvényességifelügyeleti eszköz/intézkedésVálasz
Válasz Lezárás



Nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyelete
Per indítása törvényszék előtt és törvényszék eljárása

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálytörvényesség felhívása az elnök törvénysértőmagatartása miatt az elnöki tisztség megszüntetése érdekébenNemzetiségi önkormányzata felhívásban foglaltaknak nem tesz elegetKormányhivatal TörvényességiFelügyeleti Osztályellenőrzi a rendelkezésre álló információkat és pert indít az elnök tisztségénekmegszüntetése iránt              Keresetlevél az elnöktisztségének megszüntetése és a tisztségéből történőfelfüggesztés iránt
TörvényességifelhívásVálasz1.12.3.29. Per indítása sorozatos törvénysértést elkövető nemzetiségi önkormányzat elnöke tisztségének megszüntetése iránt



Helyi önkormányzatoktörvényességi felügyelete
Fegyelmi eljárás lefolytatása

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felügyeleti eljárás során a polgármester/jegyzőfegyelmi felelősségét érintő működést/mulasztásészleli és felügyeleti  eszközt/intézkedést alkalmazÉrintett válaszafelügyeleti eszközre/intézkedésreKormányhivatal TörvényességiFelügyeleti Osztályellenőrzi a rendelkezésre álló információkat és fegyelmi eljárást kezdeményez a polgármester/jegyző ellen              Fegyelmi eljárás kezdeményezése
Törvényességifelügyeleti eszköz/intézkedésVálasz

1.12.3.30.Fegyelmi eljárás kezdeményezése a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyző ellen



Helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatoktörvényességi felügyelete

Jogszerű működés biztosítása
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályeljárása során jogszabállyal ellentétes működést/hiányosságot észlel, ezért információt kérÖnkormányzat válaszaaz információkérésre InformációkérésInformációkérés

VálaszKormányhivatal TörvényességiFelügyeleti Osztályellenőrzése, törvényességifelügyeleti eszköz alkalmazása és gazdálkodást érintő vizsgálat lefolytatásának kezdeményezése Állami Számvőszéknél
1.12.3.31. Helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatásának kezdeményezése az Állami Számvevőszéknél

             Törvényességi felügyeleti eszköz és tájékoztatás azÁllami Számvevőszéknél kezdeményezett eljárásról             Gazdálkodás vizsgálatának  kezdeményezésÁllami SzámvevőszéknélÖnkormányzat válaszatörvényességi felügyeletieszközre  Állami SzámvevőszékeljárásaKormányhivatal TörvényességiFelügyeleti Osztály ellenőrzése, szükség esetén további felügyeleti eszköz/intézkedés alkalmazása
Válasz



Törvényességi felügyeleti eljárás
Törvényességi felügyeleti eljáráslezárása

Helyi önkormányzatképviselő-testülete, helyi nemzetiségi önkormányzatképviselő-testülete Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívás kibocsátásaDöntés törvényességitörvényességi felhívásrólTörvényességi felhívásnak  eleget tesz
     Törvényességi felhíváshatározathozatali, jogalkotási, feladatellátási kötelezettségelmulasztása miatt KeresetTörvényességi felhívásnaknem tesz elegetKormányhivatal  Törvényességi Felügyeleti Osztály által keresetindításTörvényességi Felügyeleti Osztályközreműködése bíróságok más hatóságok előtti eljárásbanBírósági határozatban foglaltaknak eleget tesz Bírósági határozatban foglaltaknak nem tesz elegetHatározatLezárásTörvényességi felügyeleti bírságkiszabása Bírság

bíróság eljárása Bíróság határozataÖnkormányzat ülése 
1.12.3.32 Törvényességi felügyeleti bírság kiszabása 



Helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatoktörvényességi felügyelete

Adatszolgáltatás
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály információkéréseHelyi önkormányzatképviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata,polgármestere, megyei közgyűlés, megyei közgyűlés elnöketársulás, nemzetiségi önkormányzat elnöke, bizottsága, jegyző1.12.3.33.Információkérés

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály további törvényességifelügyeleti eszközalkalmazása
InformációkérésVálasz, adatszolgáltatásKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályeljárása Határidőn belül Hat á ridőn t úl



Helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatoktörvényességi felügyelete

Jogszerű működés biztosítása
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti OsztályHelyi önkormányzat képviselő-testülete, helyi nemzetiségiönkormányzatképviselő-testülete,társulási tanácsDöntés javaslattételről

1.12.3.34. Javaslattétel JavaslattételJavaslattétel elutasítása és írásbeli indokok ismertetéseJavaslattétel elfogadás Javaslattétel elutasítása További törvényességiFelügyeleti eszköz/ intézkedésalkalmazásaJavaslattételt elfogadó határozat



Adatszolgáltatás,beszámoló készítés,összegző jelentés elkészítésére vonatkozó megkeresésKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály eljárásábanszükség esetén információt kérKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által adatok gyűjtése, ellenőrzése, feldolgozása Nemzeti JogszabálytárÍrásbeli kapcsolattartás1.12.3.35-36.A helyi önkormányzatok és helyi nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeleti tapasztalatainak feldolgozása, Törvényességi felügyelettel, a helyi önkormányzatok és helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos adatok gyűjtése, ellenőrzése, feldolgozása. Információkérés Információkérésttartalmazóelektronikus üzenetÖnkormányzat, nemzetiségi önkormányzat AdatszolgáltatásNemzeti JogszabálytárÍrásbeli kapcsolattartás Adatszolgáltatásttartalmazóelektronikus üzenetTörvényességi felügyeleti tapasztalatok feldolgozásaés megküldése Adatszolgáltatás, Beszámoló, összegzőjelentés



Területfejlesztés intézményeinektörvényességi felügyelete

Jogszerű működés biztosítása/helyreállítása
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály szakmai segítséget nyújt, ellenőrzi jogszabályok betartását, rendelkezéseket, döntéseket megtekint vizsgálatot tart,Információt kérTérségi fejlesztési tanács válasza, intézkedéseKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya ellenőriz és a rendelkezésre álló információk alapján jogszabálysértés esetén felhívást bocsát ki Válasz, adatszolgáltatás, tájékoztatásTörvényességi felügyeleti eszköz/intézkedésTörvényességi felhívás

1.12.3.37. Térségi fejlesztési tanáccsal kapcsolatos feladatok ellátása
Térségi fejlesztési tanács megvizsgálja a felhívásban foglaltakat és tájékoztat TájékoztatásKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya ellenőrizHatáridőn belül Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya keresettel fordul a bírósághoz/felügyelőbiztost rendel kiHatáridőn belül nem intézkedik, nem dönt



Adatszolgáltatás,beszámoló készítés,összegző jelentés elkészítésére vonatkozó megkeresésKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály eljárásábanszükség esetén információt kérKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által adatok gyűjtése, ellenőrzése, Feldolgozása, elemzése InformációkérésÉrintett AdatszolgáltatásTörvényességi felügyeleti tapasztalatok feldolgozásaés megküldése Adatszolgáltatás, Beszámoló, összegzőjelentés1.12.3.38.A területfejlesztési intézmények törvényességi felügyeleti tapasztalatainak feldolgozása, elemzése



Kezdeményezés benyújtása polgármester által

Kezdeményezés megküldése a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelősminiszternek
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által a kezdeményezési eljárás jogszerűségének vizsgálataA Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálynak a kezdeményezés jogszabályi feltételeknek való megfelelés értékeléseA Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály kezdeményezés-re vonatkozó véleménye

1.12.3.39.Területszervezési eljárás törvényességének és, a kezdeményezés törvényi feltételek teljesítésének ellenőrzése, felterjesztésének előkészítése Hiánypótlás
Vélemény a jogszabályi feltételeknek való megfelelés hiányának feltüntetésévelNEMIGEN



Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete
Közbeszerzési Döntőbizottságeljárásának kezdeményezése és azeljárás lefolytatása

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály  aközbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénnyel ellentétes működést/hiányosságot észlel, ezért információt kérÖnkormányzat válaszaaz információkérésre InformációkérésKormányhivatal TörvényességiFelügyeleti Osztályellenőrzése és vizsgálat folytatásának kezdeményezése KözbeszerzésiDöntőbizottságnál              Közbeszerzési ügy felülvizsgálatának  kezdeményezés Közbeszerzési DöntőbizottságnálVálasz
1.12.3.40. Szükségesség esetén vizsgálat lefolytatásának kezdeményezése közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél



Polgármesteri tisztség/nemzetiségi elnöki megbízatás megszűnése
Munkakör átadása-átvétele

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya  egyeztet a munkakör átadással kapcsolatbanHelyi önkormányzat,nemzetiségi önkormányzat,jegyző visszajelzéseEgyeztetésben szereplő időben és helyszínen az átadó, átvevő ésTörvényességi Felügyeleti Osztály  részvétele munkakör átadásban Visszajelzés1.12.3.41. Polgármesteri és nemzetiségi elnöki munkakör átadásban részvétel Egyeztetés, tájékoztatásJegyzőkönyv a munkakör átadás-átvételről



Kormányhivatal más szervezeti egysége által történő megkeresés
Megkereső szervezeti egységnek segítség nyújtása, a szervezeti egység eljárásának lefolytatása

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya eljárása, szükség esetén más szerv vagy szervezeti egység megkereséseMegkeresett szerv vagy szervezeti egység válaszaKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya által a Kormányhivatal működését érintő jogi ügyben tájékoztatás adása a megkereső szervezeti egységnek VálaszMegkeresés
Tájékoztatás

1.12.3.43. Egyes szervezeti egységeknek segítség nyújtása a Kormányhivatal működését érintő jogi ügyben



Adósságrendezési eljárás megindulása
Törvényességi felügyeleti eljárás lezárása/Adósságrendezési eljárás lefolytatása,fizetőképesség helyreállítása

A polgármester tájékoztatja a Kormányhivatalt az adósságrendezési eljárás megindításáról,az eljárásban kirendelt pénzügyi gondnok tájékoztatja a Kormányhivatalt, hogy a képviselő-testület vagy az adósságrendezési bizottság tagja kötelezettségét nem teljesíti. Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felügyeleti eljárásban felhívást bocsát ki a kötelezettségek teljesítése érdekében. TájékoztatásTörvényességi felhívásÖnkormányzat képviselő-testülete ülést tart és a kötelezettségeket teljesíti30 napon belül összeül            30 napon belül nem ül össze
1.12.3.44. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával kapcsolatos feladatok ellátása

A Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felügyeleti eljárásban kezdeményezi a feloszlatást.Képviselő-testület feloszlatásánakkezdeményezése Törvényességi felhívás lezárása



Előzetes adatszolgáltatásÖNEGMRendszerMagyar ÁllamkincstárÖnkormányzatKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály általadatszolgáltatás megvizsgálása
1.12.3.45. Előzetes adatszolgáltatás önkormányzat részéről tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyletekről adatszolgáltatás

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által az adatszolgáltatás, és vélemények megküldésehiá nyt ala n ada tsz olg ált atá s Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály általhiánypótlásra felhívás Hiánypótlásra felhíváshiányos adatszolgáltatás Önkormányzat hiánypótláshatáridőben
Helyi önkormányzatokért felelős miniszterés államháztartásért felelős miniszterA Kormányhivatal az adatszolgáltatástnem fogadja el határidőn tú l vagy nem t eljesítiElektronikusadatszolgáltatás

 adatszolgáltatásés vélemény



1.12.3.46.Hozzájárulás az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó kérelméhezHitelkérelemÖNEGMRendszerMagyar ÁllamkincstárÖnkormányzatKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály eljárása hitelkérelem
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály adatszolgáltatás és vélemények megküldésehiánytalan adatszolgáltatás Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály általhiánypótlásra felhívás Hiánypótlásra felhíváshiányos adatszolgáltatás Önkormányzat hiánypótláshatáridőben

Helyi önkormányzatokért felelős miniszterés államháztartásért felelős miniszterA Kormányhivatal érdemi vizsgálat nélkülelutasítja a kérelmet határidőn túl vagy nem teljesítiElektronikusadatszolgáltatás
vélemény



Előzetes adatszolgáltatásÖNEGMRendszerMagyar ÁllamkincstárÖnkormányzatKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály általadatszolgáltatás megvizsgálása
1.12.3.47. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletére vonatkozó kérelem elektronikus úton való továbbítása adatszolgáltatás

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által az adatszolgáltatás, és vélemények megküldésehiá nyt ala n ada tsz olg ált atá s Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály általhiánypótlásra felhívás Hiánypótlásra felhíváshiányos adatszolgáltatás Önkormányzat hiánypótláshatáridőben
Helyi önkormányzatokért felelős miniszterés államháztartásért felelős miniszterA Kormányhivatal az adatszolgáltatástnem fogadja el határidőn tú l vagy nem t eljesítiElektronikusadatszolgáltatás

 adatszolgáltatásés vélemény



1.12.3.48.A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletének engedélyezéseHitelkérelemÖNEGMRendszerMagyar ÁllamkincstárÖnkormányzatigazdasági társaságKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály eljárása hitelkérelem
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály adatszolgáltatás és vélemények megküldésehiánytalan adatszolgáltatás Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály általhiánypótlásra felhívás Hiánypótlásra felhíváshiányos adatszolgáltatás Önkormányzat hiánypótláshatáridőben

Helyi önkormányzatokért felelős miniszterés államháztartásért felelős miniszterA Kormányhivatal érdemi vizsgálat nélkülelutasítja a kérelmet határidőn túl vagy nem teljesítiElektronikusadatszolgáltatás
vélemény



Törvényességi felügyeleti eljárás
Nemzetiségpolitikáért felelősminiszter

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály eljárásaNemzetiségi önkormányzatképviselő-testületenem tesz eleget a törvényességifelhívásnak Törvényességi felhívásAlaptörvény-ellenesműködés miatt1.12.3.49.Közreműködik javaslattevőként a Kormánynak az Alaptörvény-ellenesen működő nemzetiségi önkormányzati testület feloszlatása vonatkozásában
HatározatKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály eljárása Javaslat feloszlatáskezdeményezésére



Döntés előkészítésre vonatkozómegkeresés
Döntés előkészítés, javaslatmegküldése

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályeljárásábanfelügyeleti eszköz/intézkedésalkalmazásaNemzetiségi önkormányzat döntése, válasza Törvényességi felügyeleti eszköz/intézkedés Válasz  felügyeleti eszközre/ intézkedésreKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály ellenőrzia nemzetiségi önkormányzat döntését, szükség esetén egyeztet vagy további felügyeleti eszközt/intézkedést alkalmaz Egyeztetésre, felügyeleti eszközre/intézkedésrevonatkozó dokumentum
1.12.3.50.  Döntés előkészítés a Kormánynak az államigazgatási szerv és a nemzetiségi önkormányzat között keletkezett - jogilag szabályozott más eljárás keretébe nem tartozó - vitában.

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály összegzia törvényességi felügyeletieljárásban alkalmazottakat, tapasztaltakat ÖsszegzésJavaslat, Döntés előkészítés



Törvényességi felügyeleti eljárás
Nemzetiségpolitikáért felelősminiszter

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály eljárásaNemzetiségi önkormányzatképviselő-testületenem tesz eleget a törvényességifelhívásnak Törvényességi felhívásAlaptörvény-ellenesműködés miatt1.12.3.51.  Alaptörvénnyel ellentétesen működő nemzetiségi önkormányzat feloszlatására vonatkozó kezdeményezés a nemzetiségpolitikáért felelős miniszternél
HatározatKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály eljárása Javaslat feloszlatáskezdeményezésére



Előzetes adatszolgáltatásÖNEGMRendszerMagyar ÁllamkincstárÖnkormányzatKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály általadatszolgáltatás megvizsgálása
1.12.3.52.Közreműködik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározott előzetes kormány-hozzájárulás előkészítő eljárásban adatszolgáltatás

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által az adatszolgáltatás, és vélemények megküldésehiá nyt ala n ada tsz olg ált atá s Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály általhiánypótlásra felhívás Hiánypótlásra felhíváshiányos adatszolgáltatás Önkormányzat hiánypótláshatáridőben
Helyi önkormányzatokért felelős miniszterés államháztartásért felelős miniszterA Kormányhivatal az adatszolgáltatástnem fogadja el határidőn tú l vagy nem t eljesítiElektronikusadatszolgáltatás

 adatszolgáltatásés vélemény



Szakmai irányításért felelős miniszter utasítása
Jelentés megküldése a szakmai irányító miniszternek

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály információkéréseÉrintettek adatszolgáltatása
1.12.3.53.Szakmai irányító miniszter ellenőrzési feladatai teljesítésében részvétel, ágazati törvények, kormány-és miniszteri rendeletek hatályosulásának értékelés és elemzése InformációkérésAdatszolgáltatásÖsszegzőjelentésTájékoztatás összegző jelentésrőlKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által válaszok feldolgozása és összegzése



Szakmai irányításért felelős miniszter utasítás
Jelentés megküldése a szakmai irányító miniszternek

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály információkéréseHelyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok
1.12.3.54.Adatok és információk kérése a szakmai irányításért felelős miniszter ágazati feladatai körében a helyi önkormányzatoktól és a helyi nemzetiségi önkormányzatoktól, az információk összegzése, továbbításaInformációkérésAdatszolgáltatásÖsszegzőjelentésTájékoztatás összegző jelentésrőlKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által válaszok feldolgozása és összegzése



Törvényességi felügyeleti eljárás

Jogszerű működés biztosítása/helyreállítása/Törvényességi felügyeleti eljárás lezárása
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti OsztályeljárásaHelyi földbizottság működéseJogszabályoknak megfelel Jogszabályoknak nem felel megMűködésképtelenKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály felhívása a törvényességhelyreállítása érdekében FelhívásJegyzőHelyi földbizottságülése és döntésmeghozatala

KormányhivatalTörvényességi Felügyeleti Osztály eljárása Felhívás helyiföldbizottságnakÜlés összehívására javaslat a jegyzőnek
1.12.3.55.Helyi földbizottság belső szabályzatainak ellenőrzése, 1.12.3.56. Helyi földbizottság határozatai, működése megfelel a jogszabályban és belső szabályzatban foglaltaknak, 1.12.3.57. Helyi földbizottság törvényes működésének helyreállítása működésképtelenség vagy működésképtelenné válással való fenyegetés esetén.

Lezárás



TelepülésrendezésÖnkormányzat döntése és eljárása településrendezésvonatkozásában
Önkormányzat döntése és válaszaTörvényességi felügyeleti eszköz, Intézkedés vonatkozásában

Településrendezési eszközÁllamigazgatási szerv/állami főépítész jogszabályi ütközéstészlel és törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez és erről polgármestert tájékoztat Törvényességi felügyeleti eljárásravonatkozó kezdeményezés 
Az érintett jogszerű működésénekbiztosítása

1.12.3.58.Településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos feladat ellátása
Tájékoztatás kezdeményezésrőlpolgármesternek Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felügyeleti eljárása Törvényességi felügyeleti eszköz, intézkedés Válasz Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által az önkormányzat döntésének ellenőrzése, szükség esetén további felügyeleti eszköz, intézkedésalkalmazása Szükség esetén továbbitörvényességi felügyeleti eszköz, intézkedés



Helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok törvényességifelügyelete
Tájékoztatás megküldése

ÖnormányzatÖnormányzat
Hatáskör és illetékesség esetén érdemi elbírálásHatáskör és illetékességvizsgálataEgyedi beadvány érkezéseügyféltől beadvány

Beadványt elbírálódokumentum
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály eljárása Hatáskör és illetékesség hiányában áttétel Beadvány megküldése eljárásra jogosult szervnek, szervezeti egységnek

Tájékoztatódokumentum

1.12.3.59.Egyedi beadványokkal kapcsolatos feladatok ellátása



 Helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok törvényességifelügyelete
Közérdekű adatigénylésről tájékoztatás

ÖnormányzatÖnormányzat
Hatáskör és illetékesség esetén eljárás és tájékoztatásHatáskör és illetékességvizsgálataKözérdekű adatigénylés érkezése ügyféltől Közérdekű adatigénylés irántikérelem

Költségtérítésről tájékoztatás
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályeljárása Hatáskör és illetékesség hiányában áttétel

Tájékoztatás Ügyfél költségtérítésről szólónyilatkozata és költségtérítésmegfizetése Nyilatkozat és befizetés
1.12.3.60.Közérdekű adatigénylés teljesítése

Közérdekű adatigénylés megküldése eljárásra jogosult szervnek, szervezeti egységnek



Helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok törvényességifelügyeleteKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály eljárásábantörvényességi felügyeletieszköz vagy intézkedésalkalmazása
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály által adatok  ellenőrzése, feldolgozása, érintettműködésének ellenőrzése,szükség eseténtovábbi felügyeleti eszköz vagy intézkedés alkalmazása

Nemzeti JogszabálytárÍrásbeli kapcsolattartás Törvényességi felügyeletieszköz vagy intézkedésTörvényességi felügyeletieszközt vagy intézkedést tartalmazóelektronikus üzenetÉrintett Adatszolgáltatás, válaszNemzeti JogszabálytárÍrásbeli kapcsolattartás   Adatszolgáltatást, választ tartalmazóelektronikus üzenetAz érintett jogszerű működésénekbiztosítása

1.12.3.61.A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eszközeinek és intézkedéseinek továbbítása az önkormányzatok részére a Nemzeti Jogszabálytár Helyi Önkormányzatok Törvényességi Felügyeletének Írásbeli Kapcsolattartására szolgáló felületére.



Önkormányzati rendelet megküldésére vonatkozó kötelezettség

Önkormányzati rendeletmegküldése
Jegyző1.12.3.62.Önkormányzat rendeletek feltöltésének ellenőrzése Önkormányzatirendelet

Njt. felületére feltöltött rendelet
3 NAPON BELÜL Törvényességi felhívásKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály Döntés törvényességifelhívásrólJegyzőJegyzőintézkedése önkormányzatirendelet megküldéséről

3 NAPON TÚLKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály



Jegyzőkönyv megküldési kötelezettség

Jegyzőkönyv megküldése
Jegyző/nemzetiségiönkormányzat elnöke1.12.3.63.Önkormányzat jegyzőkönyveinek megküldése jegyzőkönyv

Njt. felületén megküldöttjegyzőkönyv
15 NAPON BELÜL Törvényességi felhívásKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály Döntés törvényességifelhívásrólJegyző/nemzetiségi önkormányzatelnöke 15 NAPON TÚLKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti OsztályJegyző/nemzetiségiönkormányzati elnökIntézkedése jegyzőkönyv megküldéséről



OSAP 1621adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás teljesítéseAdatszolgáltatás Elektronikusan

ÖnkormányzatokKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti OsztályKormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály Adatok aktualizálása Adatokaktualizálása
1.12.3.64. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében történő, valamint egyéb, jogszabály alapján gyűjtött adatok aktualizálása

Adatok összesítése és megküldése



Kérelem
Döntés

Megkeresés– tartozásvizsgálat az MBFSZ-től és a kormány-hivatalok pénzügyi főosztályaitól 
1.12.4.1. Bt. 5. § (4a) bek. szerinti engedélyezési eljárásokban megkeresés

Adatközlés
Határozat/megszüntetővégzésKérelem elutasítása Tartozás esetén Nincs tartozásEljárás lefolytatásaElutasítóhatározat



Kérelem
Döntés

1.12.4.2. kutatás engedélyezési eljárásban megkeresés
Adatközlés
Határozat/megszüntetővégzésKérelem elutasítása 8 vagy több kutatási blokk esetén <8 kutatási blokk eseténEljárás lefolytatásaElutasítóhatározat

Megkeresés– kutatási blokkok számánaklekérdezése a kormány-hivatalok bányászati osztályaitól 



Kérelem
Döntés

1.12.4.3. célkitermelőhely engedélyezési eljárásban megkeresés
Adatközlés
Határozat/megszüntetővégzésKérelem elutasítása vízbázis érintettség esetén vízbázist nem érintEljárás lefolytatásaElutasítóhatározat

Megkeresés– talajvízszinttel, vízbázis területtelösszefüggésbenaz illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságtól



Kérelem
Döntés

1.12.4.4. célkitermelőhely engedélyezési eljárásban megkeresés
Adatközlés
Határozat/megszüntetővégzésKérelem elutasítása védetté nyilvánított régészeti lelőhely esetén védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet nem érintEljárás lefolytatásaElutasítóhatározat

Megkeresés– védetté nyilvánított régészeti lelőhelyvonatkozásábana megye székhely szerinti járási hivatalHatósági főosztály építésügyi és örökség-védelmi osztályától



Kérelem
Döntés

1.12.4.5. engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi hatóság tájékoztatása
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatásaAz illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalkörnyezetvédelmi és természetvédelmi főosztálya felé tájékoztatás az eljárásmegindulásáról a kérelemegyidejű megküldésével



Vezetékjogot megállapító döntésiratküldés
1.12.4.6. vezetékjogi engedélyezési eljárásban az ingatlan-nyilvántartási hatóság megkeresése Az illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalagrárügyi főosztály ingatlan-nyilvántartásiosztály felé döntés megküldése a vezetékjog bejegyzése végett



Építésügyi eljárásban hozott döntésiratküldés
1.12.4.7. építésügyi engedélyezési eljárásban határozat megküldéseAz illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére történő megküldés



Hatósági ellenőrzés
Döntés

Megkeresés az illetékesadó- és vámhatóság felé– a munkáltató bejelentési kötelezettsége teljesítésénekellenőrzése érdekében
1.12.4.8. munkaügyi ellenőrzés

Adatközlés
Határozat/megszüntetővégzésAz ellenőrzés lezárása szabályszerű bejelentés esetén szabálytalanság eseténEljárás megindítása,lefolytatásaFeljegyzés



Bányatelket megállapító döntésiratküldés
1.12.4.9. bányatelek megállapítási eljárásAz illetékes megyei kormányhivatal járási hivatal agrárügyi főosztály ingatlan-nyilvántartási osztályrészére történő megküldés a bejegyzés végett



Kérelem
Döntés

1.12.4.10. építésügyi hatósági eljárásban szakkérdés vizsgálat (termőföld minőség)Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat, ha ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták, és az építési tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg- a megyei kormányhivatal járási hivatalaNövény- és talajvédelmi Főosztály növény- és talajvédelmi osztálya közreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.11. építésügyi hatósági eljárásban szakkérdés vizsgálat (útkezelői hozzájárulással kapcs.) Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat, ha az építmény építése,megszüntetése országos vagy helyi közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulásmegtagadását vagy a hozzájárulásban előírtfeltételt sérelmesnek tartja- a megyei kormányhivatal járási hivatalaKözlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály útügyi osztálya közreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.12. építésügyi hatósági eljárásban szakkérdés vizsgálat (környezetvédelmi eng.-lyel kapcs.) Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat, ha az építési tevékenységmegkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedélynem szükséges- a megyei kormányhivatal járási hivatalaKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály közreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.13. építésügyi hatósági eljárásban szakkérdés vizsgálat (jelentős környezeti hatások)Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat, ha a környezeti hatásvizsgálatiés az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Kormány rendeletben foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatóságieljárásban nem került sor- a megyei kormányhivatal járási hivatalaKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi szakértői osztályközreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.14. építésügyi hatósági eljárásban szakkérdés vizsgálat (örökségvédelem)Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat, ha a létesítményt a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplőnyilvántartott régészeti lelőhelyen valósítják meg és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedélynem szükséges- a megyei kormányhivatal járási hivatalaHatósági Főosztály építésügyi és örökségvédelmi osztályközreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.15. építésügyi hatósági eljárásban szakkérdés vizsgálat (gyorsforgalmi út és határátkelőhely) Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat gyorsforgalmi út, valamint közútihatárátkelőhely közlekedési építményei esetében, ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti,és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.- a megyei kormányhivatal járási hivatalaKözlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály útügyi osztály közreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.16. építésügyi hatósági eljárásban szakkérdés vizsgálat (vízi közlekedés)Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat a bányák föld alatti létesítményei kivételével, ha vízi utat, vízi közlekedést érint az építmény építése, megszüntetése-a megyei kormányhivatal járási hivatalaKözlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály közlekedési osztály közreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.17. bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásban szakkérdés vizsgálat (termőföld mennyiségi védelem) Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat ha ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták, és a bányászati tevékenység termőföldet érint-a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági ésföldhivatali főosztály földhivatali osztályközreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.18. bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásban szakkérdés vizsgálat (termőföld minőségi védelem) Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat  ha ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták, és a bányászati tevékenység termőföldön valósul meg-a megyei kormányhivatal járási hivatalélelmiszerlánc-biztonsági, növény- és talajvédelmifőosztály növény- és talajvédelmi osztályközreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.19. bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásban szakkérdés vizsgálat (erdészet) Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat  ha ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták, és az eljárás erdőt érint-a megyei kormányhivatal járási hivatalagrárügyi főosztály erdészeti osztályközreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.20. bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásban szakkérdés vizsgálat (közutak) Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat  ha a bányászati tevékenység országos vagy helyi közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a Hozzájárulásban előírt feltételt sérelmesnek tartja -a megyei kormányhivatal járási hivatalKözlekedési és fogyasztóvédelmi főosztályútügyi osztály közreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.21. bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásban szakkérdés vizsgálat (környezetvédelem) Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat ha az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek-megállapításhoz környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges vagy a bányászati tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges-a megyei kormányhivatal járási hivatalkörnyezetvédelmi és természetvédelmi főosztályközreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.22. bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásban szakkérdés vizsgálat (örökségvédelem) Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott régészetilelőhelyet érint és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek-megállapításhoz környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges-megyei kormányhivatal járási hivatal hatósági főosztályépítésügyi és örökségvédelmi osztály közreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.23. bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásban szakkérdés vizsgálat (gyorsforgalmi út és határátkelőhely) Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat ha az eljárás gyorsforgalmi utat, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményeit vagy azok biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja-megyei kormányhivatal járási hivatal közlekedési és fogyasztóvédelmi főosztály útügyi osztály közreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.24. bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásban szakkérdés vizsgálat (vízi közlekedés) Feljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat ha az eljárás egyéb vízi közlekedési létesítményt érint-megyei kormányhivatal járási hivatal közlekedési és fogyasztóvédelmi főosztály közlekedési osztály közreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.25. robbanóanyagokkal kapcsolatos eljárásban szakkérdés vizsgálatFeljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat ha a tevékenység végzése védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlangban vagy barlang védőövezetében történikés a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges-megyei kormányhivatal járási hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztály közreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.26. nyomástartó berendezések létesítése - szakkérdés vizsgálatFeljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat  a helyi építési szabályzat előírásainak történő megfelelésről-megyei kormányhivatal járási hivatal hatósági főosztály építésügyi és örökségvédelmi osztályközreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



Kérelem
Döntés

1.12.4.27. bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárása - szakkérdés vizsgálatFeljegyzésmegkeresésről
Határozat/megszüntetővégzésEljárás lefolytatása

Szakkérdés vizsgálat  a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőségről-megyei kormányhivatal járási hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztály közreműködésével FeljegyzésszakkérdésvizsgálatrólA szakkérdést megvizsgálja a megkeresett szervezeti egység.



A MÁK végzésben tájékoztat a támogatás kifizetéséről vagy  az elutasításról
B3060-04. sz. Pénzügyihozzájárulás iránti kérelem nyomtatvány és  hozzá kapcsolódó mellékletek készítésePÜO

1.13.1.1. Pénzügyi hozzájárulás igénylése az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásának           finanszírozásáhozA megküldött adatok alapján összesítés készül a féléves és haviszintű igénylésekrőlPénzügyi Osztály PÜOAz FM rendelet megjelenésétkövetően az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálymegküldi az igénylésekhez kapcsolódó határozatokat, összesítő táblázatokat
Az igénylés megküldésre kerüla Magyar Államkincstár (MÁK) Piaci és Nemzeti TámogatásokFőosztályának PÜO

HATÁROZATOK a költségtérítésmegállapításárólB3060-04 Pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemB3061-04. Összesítő kimutatásPÜOVezetőijóváhagyásIGENNEM



Az év végi zárási feladatokhoz kapcsolódóan pénzmaradvány egyeztetése a szerződésekkel és a nem teljesült megrendelésekkelPÜO
Előzetes kötelezettségvállalás rögzítése  a ForrásNET rendszerben, megrendelésekre nyilvántartási szám felvezetésePÜO

1.13.1.2.. Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése szerződések, megrendelések alapjánSaját forrásSzerződések, szerződés módosítások, felmondások, megrendelések, megrendelés visszaigazolások  beérkeznek a Pénzügyi Osztályra (PÜO)Idegen forrásSzerződés módosítások, felmondások, áremelések, közüzemi elszámolások adatai alapján kötelezettségvállalások felülvizsgálata PÜO
Követőévek szerinti nyilvántartás naprakész vezetésePÜOElőzetes kötelezettségvállalás módosítása, lezárása,  a ForrásNETrendszerbenPÜO

Új szerződések, megrendelések esetén fedezet, saját forrás vizsgálataPÜO IGENNEMTámogatási szerződés alapján fedezet rögzítése a ForrásNET rendszerben,pénzforráskód hozzárendelésePÜOMegrendelés visszaigazolás alapján előzetes kötelezettségvállalás módosítása, meghiúsult megrendelések törlése, teljesülteklezárása a ForrásNET rendszerbenPÜO
Megrendelések rendszeres időközönkénti felülvizsgálata, egyeztetése PÜO



Szállítói számlák, egyéb pénzbekérőkbeérkezése partnerektől Számlák, egyéb pénzbekérőkérkeztetése, vezető kiszignálása megfelelő osztályraPénzügyi és GazdálkodásiFőosztálySzámla, egyéb pénzbekérők nyilvántartásbavétele a ForrásNET rendszerbenPÜOSzámla teljesítésigazolásra történőmegküldése PÜOTeljesítés igazolt számla megérkezése szervezeti egység részérőlFőosztályok/Járási HivatalokUtalványlapPÜOSzállítói számlák utalás állományának készítése,ELEKTRA rendszerentörténő átutalása (PÜO) Vezető ellenjegyzésePÜOVezető utalványozásaFőigazgató

1.13.1.3. Szállítói számlák, egyéb pénzbekérők teljesítésigazolásának ellenőrzése, érvényesítése,               nyilvántartásba vétele, kontírozása
Teljesítésigazolásmeglétének ellenőrzésePÜONEMEgyeztetés a Beszerzési, Beruházásiés Üzemeltetési Osztállyal, szükség esetén más szervezeti egységekkel

NEM
Kötelezettségvállalás meglétének vizsgálataPénzügyi Osztály(PÜO)IGENNEM IGENTeljesítésigazolással ellátott bizonylatérvényesítése, megfelelő ERA kódra és dimenzióra történő könyvelés PÜO NEMIGENIGEN



Számla reklamáció, egyenleg-közlő beérkezése partnerektőlÉrkeztetés, szignálásPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGFŐO) Időközben kifizetésre került a számlaPÜO
1.13.1.4. Számla reklamációkkal, egyenlegközlőkkel kapcsolatos feladatok

NEM Hiteles számlamásolat bekérése a partnertőlPÜOIGENEgyenlegközlő egyeztetése,jogosságának vizsgálataPénzügyi Osztály PÜO
 Szállítói számlák teljesítésigazolásának ellenőrzése.,érvényesítése,nyilvántartásba vétele, kontírozássalPÜOA számla rendelkezésre áll-e PÜO NEMIGEN



Utalványozott és pénzügyileg ellenjegyzettbizonylatoksorszám és fizetési határidőszerint sorba rendezésePénzügyi Osztály (PÜO)Utalási állomány generálása a ForrásNET rendszerben, illetve fogadása a KIRA rendszerbőlPÜO Utalási állomány importálása, illetve rögzítése az ELEKTRA rendszerbe PÜOGiro bizonylatPÜOA napi bankanyag átadása a  Számviteli Osztály részérePÜO
Vezető elektronikus aláírásával érvényesíti az utalástPÜO Döntés az utalásrólPÜO1.13.1.5. Fizetési kötelezettségek utalása az Elektra rendszeren keresztül
Utalás elküldése az ELEKTRA-n keresztülPÜO

NEM IGE NNEM IGEN NEMIGENHibátlan állomány esetén a Magyar Államkincstár feldolgozzaaz átutalásokat Hibakeresés, -kezelés



Rendszeres személyi juttatásokMagyar Államkincstár (MÁK) általi számfejtése, nem rendszeres személyi juttatások által számfejtéseTámogatási és Bérgazdálkodási Osztály (TBO) 
A személyi juttatások könyvelése megtörténik a ForrásNET rendszerbenPÜO

MÁK  eAdat rendszerérőla számfejtési állomány letöltése(TBO)Az állomány elektronikustovábbításaa Hasznos Adatok Kft-nekPénzügyi Osztály (PÜO)
1.13.1.6. Bérfeladási tételek könyvelése

A feladási állománybeimportálása aForrásNETrendszerbePÜO
MÁKHavi zárás

A Hasznos Adatok Kft.elkészíti a feladási állományt és továbbítja a PÜOrészére



A hónap utolsó napjánfennálló szállítói tartozásállományról lista készítése a ForrásNET rendszerbőlPénzügyi Osztály (PÜO)
Adatszolgáltatás Miniszterelnökségrészére történő megküldése PÜO

A házi pénztár tárgyhavi záró Egyenlegének lekérése a pénztárostólPÜO Bankszámlák záró egyenlegeinek összesítése a számlakivonatok alapjánPÜOA vevő követelések tárgyhó utolsó napján fennálló állományáról adat beérkezésea Számviteli Osztályról (SZO)
Vezető jóváhagyása

1.13.1.7. Tartozásállomány alakulásáról szóló adatszolgáltatás elkészítése Tartozás-állomány analitikaPÜO
Magyar Államkincstár (MÁK) AT-01nyomtatványaPÜO MÁK eAdat rendszerbentörténő rögzítése,véglegesítésePÜOnem

Intézkedési terv megküldése a fejezetnekPÜOAdatszolgáltatás a tartozásállományrólPÜOIGENNEM Tartozásállomány meghaladja a 100 m Ft-ot IGENNEM



 Adatok beérkezése a Támogatási és Bérgazdálkodási Osztálytól (TBO)
NEM Ellenőrzés az ÁNYK nyomtatványkitöltőprogrammalPÜO

1.13.1.8. Cégautó adó bevallásának folyamata
Adóbevallás benyújtása ügyfélkapun keresztül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére PÜO

Adóbevallás elkészítése az ÁNYK nyomtatványkitöltő programmal Pénzügyi Osztály(PÜO)
IGE N Adóbevallási nyomtatványPÜO



ForrásNET rendszerből lekérdezések készítése az adóköteles bevételekrőlPénzügyi Osztály (PÜO)
NAV értesítést küld a hibátlan bevallásfeldolgozásárólLevonható Áfa összegénekmeghatározása PÜO A bevételek ÁFA tartalmánakmeghatározása PÜOLevonható Áfa megállapítása PÜO

1.13.1.9. Áfa bevallás elkészítése és megküldése a NAV feléEltérő teljesítésiidejű számla áfarendezési listaPÜO

Az adóbevallás benyújtásaaz Ügyfélkapun keresztül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal(NAV) részérePÜO

45 napon túlilekérdezéslistaPÜOIdőn túli bevalláslistaPÜOBevételek tételeslista PÜOKözérdekű vagy egyéb sajátos jellegéretekintettel adómentes értékesítéslista PÜO
Az ÁFA bevallás összeállításaPÜO

A fizetési kötelezettség előírásaPÜOVezetői ellenőrzés, jóváhagyásNEMIGEN NEMIGEN



 Adatok beérkezése a Jogi és Koordinációs Főosztálytól (JKF)
NEM EllenőrzésTBO

1.13.1.10. Idegenforgalmi adó bevallásának folyamata
Adóbevallás átadása a Pénzügyi Osztály (PÜ) részére TBO

Adóbevallás elkészítése Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály(TBO)
IGE N

 Adatok beérkezése a Számviteli Osztálytól (SZO)Kimutatás elkészítése A vendégéjszakákról  településenként Pénzügyi Osztály(PÜO)Idegenforgalmi adó bevallás elkészítése településenként,a helyi adókról szóló törvény és az önkormányzati rendeletnek megfelelőenPÜOAdóbevallás megküldése települések részére PÜO
Adóbevallási nyomtatványPÜO KimutatásPÜO



A kiegészítő szelvény benyújtása a Magyar Államkincstár felé
Bankszámlánkénti, ERA kódonkéntiforgalom egyeztetésePÜO

1.13.1.11. A Magyar Államkincstár (MÁK) által nyilvántartott és az intézményi könyvelt teljesítési adatok        egyeztetéseKimutatás készítése a főkönyvi kivonat teljesítési adatai és aPJ02/B kimutatás alapjánPÜOA MÁK honlapról a PJ02/B kimutatásletöltése Pénzügyi Osztály (PÜO) PJ02/B kimutatásPÜO
 Vezetői jóváhagyás Kiegészítő szelvényPÜOEltérés megállapításaPÜO IGEN NEMNincs teendő

IGENNEM



A beérkezett megbízólevekről nyilvántartáskészül, mely folyamatosan aktualizálásra kerülPÜO
A kötelezettségvállalók, utalványozók, teljesítésigazolókesetén a Kormánymegbízott aláírja a megbízóleveleket A megszűnő megbízásokat a Kormánymegbízott, illetve aPGF Főosztályvezető visszavonja

1.13.1.12. Kötelezettségvállalásra, teljesítésigazolásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra és                  érvényesítésre jogosultak folyamatos figyelemmel kísérése, aktualizálása

A megbízott aláírja a megbízólevelet, melyből 1 pld-t megőriz, a 2. plda  Pénzügyi Osztályra kerül

Kötelezettségvállalásrajogosultak14/2016 utasítás1. függelék A pénzügyi referens 2 pld-ban elkészíti a  megbízóleveleket és továbbítja aláírásraPénzügyi Osztály (PÜO)
A szervezeti, személyi változások figyelembevételével a szervezeti egységek vezetője kijelöli a teljesítésigazoló, valamint a személyi  jellegű kifizetések vonatkozásában a kötelezettségvállaló személyét  az adott szervezeti egységnél és jelzi a Pénzügyi és Gazdasági Főosztály (PGF) felé. Pénzügyi ellenjegyző és érvényesítő  a PGF  Főosztályvezetője által írásban megbízott dolgozó lehet. Kötelezettségvállaló, utalványozó és teljesítésigazoló a Kormánymegbízott által írásban megbízott dolgozó lehet

A pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő eseténa PGF Főosztályvezetője aláírja amegbízóleveleket
Pénzügyi  ellenjegyzésre jogosultak14/2016 utasítás2. függelék Érvényesítésrejogosultak14/2016 utasítás6. függelékTeljesítésigazolásrajogosultak14/2016 utasítás5. függelék Utalványozásrajogosultak14/2016 utasítás7. függelékTeljesítésigazolásifeladatok14/2016 utasítás5/A. függelékKötelezettségvállalási feladatok  14/2016 utasítás1/A. függelék Pénzügyi ellenjegyzési feladatok14/2016 utasítás2/A. függelék Érvényesítési feladatok14/2016 utasítás6/A. függelék Utalványozói feladatok14/2016 utasítás7/A. Függelék



 Adatok beérkezése a Jogi és Koordinációs Főosztálytól (JKF)
NEM EllenőrzésTBO

1.13.1.13. Rehabilitációs hozzájárulás bevallásának folyamata
Adóbevallás átadása a Pénzügyi Osztály (PÜ) részére TBO

Adóbevallás elkészítése Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály(TBO)
IGE N

 Adatok beérkezése a Támogatási és Bérgazdálkodási Osztálytól (TBO)Adóbevallás elkészítése az ÁNYK nyomtatványkitöltő programmal Pénzügyi Osztály(PÜO)Ellenőrzés az ÁNYK nyomtatványkitöltőprogrammalPÜOAdóbevallás benyújtása ügyfélkapun keresztül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére PÜO
Adóbevallási nyomtatványPÜO



A MÁK feldolgozza az EG03I bizonylatokat
Az előirányzat módosítási kérelem előkészítésePÜO

1.13.1.14. Saját hatáskörű előirányzat módosítások végrehajtása beérkezett pénzeszközök eseténA kivonat átnézése, a beérkezettpénzeszköz beazonosításaPÜOElektra programmal  elektronikus számlakivonatletöltésePénzügyi Osztály (PÜO) Összevont számlakivonatPÜO
Vezetői jóváhagyásKormánymegbízott A Magyar Államkincstár (MÁK)  eAdatrendszerén keresztül EG03I bizonylatbenyújtásaPÜOEG03I AdatlapPÜOSaját hatáskörű előirányzat módosítási kérelemPÜOA beérkezett pénzeszköznyilvántartásba vétele, bontásaa kapcsolódó bizonylatok alapjánPÜONEM IGENDokumentum továbbítása a Számviteli Osztály feléPÜO



Miniszterelnökség részére megküldendőjóváhagyási kérelem előkészítésePÜO1.13.1.15. Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt pénz maradvány  jóváhagyásának folyamataA kötelezettségvállalással nem terheltpénzmaradvány egyeztetése a Számviteli OsztállyalElőző évben képződött kötelezettség-vállalással nem terhelt maradványmeghatározásaPénzügyi Osztály (PÜO) KimutatásPÜOVezetői jóváhagyásKormánymegbízottPÜO Kérelem benyújtása a Miniszterelnökséghez PÜOBenyújtott kérelemjóváhagyása
A MÁK feldolgozza az EG03I bizonylatokat

Az előirányzat módosítási kérelem előkészítésePÜOVezetői jóváhagyásKormánymegbízott A Magyar Államkincstár (MÁK)  eAdatrendszerén keresztül EG03I bizonylatbenyújtásaPÜOEG03I AdatlapPÜOSaját hatáskörű előirányzat módosítási kérelemNEM IGENDokumentum továbbítása a Számviteli Osztály feléPÜO
NEMNEM IGEN IGEN



Irányító szerv által meghatározott költségvetési főösszeg megérkezéseAdatgyűjtés az előző évi pénzügyi teljesítések és szerződések alapjánKiemelt előirányzatok részletes megtervezése rovatrendi bontásbanElemi költségvetés űrlapjainak kitöltéseElemi költségvetés kormány-megbízott általijóváhagyása  Elemi költségvetés irányítószervi jóváhagyása a  KGR-K11 rendszerbenCégszerűen aláírt elemi költségvetés papír alapú benyújtása az irányító szervhez

1.13.2.1. Elemi költségvetés készítése
Elemi költségvetés Szöveges indoklás IGEN NEMIGENNEM



Gazdasági események feldolgozása, pénzforgalom rögzítése1.13.2.2. Éves költségvetési beszámoló készítéseJogszabályban előírt kötelező egyezőségek vizsgálataElőirányzat analitika egyeztetése a főkönyvvel Követelések minősítéseKövetelések értékvesztésének elszámolásaBehajthatatlan, elengedett, elévült  követelések kivezetéseA mérlegtételek (tárgyi eszközök, készletek, vevők, előlegek, szállítók) analitikájának és főkönyvi  egyezőségének vizsgálata, majd az esetleges eltérések rendezéseAzonosítás alatt álló bevételek analitikájának egyeztetése a főkönyvvel, majd átvezetése kapott előleg főkönyvi számlára
Egyenlegközlő levelek generálása a ForrásNET rendszerben  PF1-K Kiegészítő szelvényEgyenlegközlő levelek 

 Költségfelosztáshoz dimenzió ellenőrzésÁFA megállapításával kapcsolatos elszámolások, egyeztetések
A ForrásNET rendszerben generált utalványlap vagy rendező vegyes naplóLeltárakIdőbeli elhatárolások könyveléseAz éves költségvetési beszámoló űrlapjainak kitöltése a központi gazdálkodási rendszerben (KGR) Elfogadott éves költségvetési beszámoló 

Előirányzat-felhasználási keretszámlák forgalmának egyeztetése a PJ02-vel és az eltérések rendezése a Kincstár felé
Költségfelosztás a ForrásNET rendszerben

Kimutatás a követelésekrőlLeltár
A ForrásNET könyvelési rendszerben rögzített gazdasági események kontírozása és főkönyvi feladása

Kormány-megbízott általi jóváhagyás Irányító szerv általi jóváhagyás a KGR rendszerbenIdőközi mérlegjelentés űrlapjainak feladása a KGR rendszerben Kincstár általi jóváhagyás a KGR rendszerbenNEM NEMNEMIGEN IGEN IGEN



1.13.2.3. A költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével kapcsolatos operatív feladatokA bevételek számlázásához szükséges dokumentumok megérkezése a szervezeti egységektőlA számla, számlát helyettesítő okirat kiállítása és postázásaElőirányzat-felhasználási keretszámlákra jóváírt bevételek azonosításaKövetelések pénzügyi teljesítésének könyveléseKintlévőségek egyeztetése (analitika-főkönyv)December 31-ei fordulónappal egyenlegközlő levelek kiküldéseBehajthatatlan, elévült követelések kivezetéseKövetelések év végi értékelése
Lejárt fizetési határidejű követelések fizetési felszólító leveleinek generálása a ForrásNET rendszerben I. fokozatú fizetési felszólítás kiküldése

Értékvesztés elszámolásaKövetelésállomány leltára
II. fokozatú fizetési felszólítás kiküldéseKövetelés végrehajtásra átadása a követeléskezelő részére

IGENIGEN NEMFizetési felszólító levelek generálásaNEMA követelés befizetésre került?A követelés befizetésre került?



1.13.2.4. Más szervet megillető bevételek beszedésével kapcsolatos feladatokA hatósági döntés megérkezik feldolgozásraHatározat, végzés ellenőrzése jogerő szempontjábólJogerős követelés nyilvántartásba vételePénzügyi teljesítés vizsgálataPénzügyi teljesítés könyveléseKövetelések  egyeztetése havontaKincstári adatszolgáltatás havonta
Követelések év végi értékelése, minősítéseÉrtékvesztés elszámolása

A követeléskezelő által előterjesztett behajthatatlan, elengedett, elévült követelések kivezetésének engedélyeztetése a Kormánymegbízott felé 
Éves kincstári mérlegjelentés

Lejárt fizetési határidejű követelések fizetési felszólító leveleinek generálásaNEM I. fokozatú fizetési felszólításII. fokozatú fizetési felszólításIGEN Követelés végrehajtásra adása követeléskezelő részéreFizetési felszólító levelek generálásaNEMIGEN Kintlévőség listaIGEN Követeléskezelő értesítése a követelés nyilvántartásban maradásárólNEM
Behajthatatlan, elengedett, elévült követelések kivezetése ForrásNET rendszerben generált utalványlap vagy rendező vegyes naplóKöveteléskezelő értesítése a követelés nyilvántartásban maradásárólNEM

NEM
Kimutatás a követelésekrőlA felterjesztett tételek kivezetése engedélyezés-re került-e?IGEN

A követelés befizetésre került?A követelés befizetésre került?A követelések kivezetéséhez megküldött dokumentumok megfelelőek-e? 



1.13.2.5. A kormányhivatal helyiségeinek bérbeadásához kapcsolódó kalkuláció és számlázásBeérkezik az árajánlat kérés a helyiséget bérbe venni szándékozó ügyféltől Az adott épület fenntartásával kapcsolatos, tárgyévet megelőző év költségeinek kigyűjtése a ForrásNET programmalA kormánymegbízotti utasítás szerint számolt, 1 órára jutó önköltség megállapításaÁrajánlat megküldése az igénylő feléÁrajánlat elfogadásra kerül? Számla kiállítása a szerződésben szereplő kondíciók alapjánSzerződés megkötése A szerződés nem kerül megkötésreIGEN NEM



1.13.2.6. Dolgozói mobiltelefon-keret túllépés elszámolásaA Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály (BBÜO) értesítése  a mobil-telefon keretet túllépő állami tisztviselőkről és a túllépés bruttó összegérőlA telefondíj túllépés továbbszámlázása az állami tisztviselőknek
 A bérfeladás könyvelése során az állami tisztviselő bérlevonása és a kiállított számla összerendezése TBO

ForrásNET rendszerből generált számlaA telefondíj számla postázása az állami tisztviselőknek A BBÜO átadja a Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály (TBO) részére a túllépés összegéről szóló kimutatást a bérből történő levonás érdekébenA számla sorszámát, összegét tartalmazó kimutatás megküldése a Pénzügyi Osztály részére



1.13.2.7. Reprezentáció elszámolása Reprezentációs igényA vezetői beosztással kapcsolatos személyes reprezentációra jogosult szervezeti egységek vezetőitől megérkeznek a számlák kifizetésre Az igénylőlap pénzügyi ellenjegyzését követően átadásra kerül a kötelezettségvállalóhoz jóváhagyásra
A benyújtott számla tartalmi, formai elemeinek, valamint a reprezentációra fordítható összeg ellenőrzéseA számlák rögzítése a ForrásNET rendszerbenA számla érvényesítése, ellenőrzése, ellenjegyzése, utalványozásaA számlák kifizetése a házipénztárból

Rendezvény lebonyolításához szükséges reprezentációs igény megérkezik az adott szervezeti egységtől
A rendezvény lebonyolításához kapcsolódó számlák és az „Elszámolólap” megérkeznekIGEN NEMA számla ellenértéké-nek megtérí-tési módja készpénzes? IGENAz átutalásos számla átadása a Pénzügyi OsztálynakNEM A benyújtott  igény jóváhagyásra került-e?A számla ellenértéké-nek megtérí-tési módja készpénzes?Az átutalásos számla átadása a Pénzügyi OsztálynakNEMIGEN



A készpénzforgalomhoz szükséges várható készpénzigény felmérése1.13.2.8. Házipénztári készpénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátásaKincstári készpénz felvételi igény kitöltése 2 fő bejelentett aláíró aláírásávalIgénylőlap elektronikus megküldése a Kincstár felé a felvételt megelőző nap 9 óráigA készpénz felvétele készpénzfelvételi utalvány alapján és szállítása a készpénzszállítás szabályainak betartásávalA készpénz elhelyezése a házipénztárban található páncélszekrénybenKészpénz bevételi utalványlap kiállítása a ForrásNET rendszerbenNapi pénztárforgalom lebonyolítása a pénzkezelési szabályzatnak megfelelőenAz engedélyezett napi pénztárkészlet ellenőrzése, a többlet befizetése az előirányzat-felhasználási keretszámláraHeti pénztárzárlat, pénztárjelentés, címletjegyzék készítése a ForrásNET rendszerben Havi zárlat a hónap utolsó munkanapján, pénztárjelentés készítése, a havi forgalmat és záró egyenleget tartalmazó pénztárkönyv nyomtatása a ForrásNET rendszerből 



A felmerült gazdasági események feldolgozása (rögzítése, kontírozása, főkönyvi feladása) a ForrásNET rendszerben1.13.2.9. Időközi mérlegjelentés készítéseAnalitika és főkönyv egyeztetése a ForrásNET rendszerben (tárgyi eszköz, készlet, követelések, előlegek, kötelezettségek, előirányzat)Követelések értékvesztésének elszámolásához szükséges egyeztetés  PF1-K Kiegészítő szelvény Költségfelosztáshoz dimenzió ellenőrzésÁFA megállapításával kapcsolatos elszámolások, egyeztetések Időbeli elhatárolások könyveléseIdőközi mérlegjelentés űrlapjainak kitöltése a központi gazdálkodási rendszerben (KGR)
Elfogadott időközi mérlegjelentés

Előirányzat-felhasználási keretszámlák forgalmának egyeztetése a Kincstár által megküldött PJ02-vel
Költségfelosztás

Kötelező egyezőségek vizsgálata, eltérés esetén annak megszüntetéseKövetelések értékvesztésének elszámolása Kimutatás a követelésekről
Kormány-megbízott általi jóváhagyás Irányító szerv általi jóváhagyás a KGR rendszerbenIGEN

Leltárak
NEM Időközi mérlegjelentés űrlapjainak feladása a KGR rendszerben NEM IGEN Kincstár általi jóváhagyás a KGR rendszerben NEMIGEN



1.13.2.10. Előirányzatok nyilvántartásaA Pénzügyi Osztály által rendelkezésre bocsátott előirányzatot módosító nyomtatvány (EG-03I) vagy értesítő levél Az előirányzatok rögzítése a ForrásNET rendszerben
A ForrásNET rendszerből kinyert végleges előirányzat analitika lista

ForrásNET rendszerből kinyert analitikaKontírozás, főkönyvi feladás, az előirányzat analitika és főkönyv egyezőségének vizsgálata havonta Pénzügyi osztállyal történő egyeztetés után az eltérés okának megszüntetéseIGEN NEMAz analitika és főkönyv közötti egyezőség fennáll?



1.13.2.11. A kiadások forgalmával kapcsolatos operatív feladatokA kiadások könyveléséhez szükséges banki kivonatok az adott napon teljesült számviteli bizonylatokkal felszerelve megérkeznek a Pénzügyi OsztálytólA rögzített terhelések kontírozása, főkönyvi feladásaBanki karton forgalmának egyeztetése a főkönyvvel, eltérés esetén az eltérés okának megszüntetése
Banki kivonat kiadási forgalmának rögzítése a ForrásNET rendszerben

A kivonaton szereplő terhelések feldolgozása elkészült
A ForrásNET rendszerben rögzített banki karton forgalmának számszaki ellenőrzése a banki kivonattal, eltérés esetén az eltérés okának megszüntetése



Gazdasági események feldolgozása, pénzforgalom könyveléseJogszabályban előírt havi zárási feladatok elvégzéseAz időközi költségvetési jelentés (IKJ) űrlapjainak kitöltése a központi gazdálkodási rendszerben (KGR) A IKJ feladása a KGR K11 rendszerben Az IKJ irányítószerv általijóváhagyása  Az IKJ Kincstár általi jóváhagyásaPénzügyileg elfogadott adatszolgáltatás

1.13.2.12. Időközi költségvetési jelentés készítése

IGENIGENNEM ŰrlapokFőkönyvi kivonat
NEM



A várható kiadások és bevételek tervezéséhez szükséges adatok begyűjtése a szervezeti egységektől (Pénzügyi és Projekt Osztályoktól, valamint a Foglalkoztatási Főosztálytól)Beérkezett adatok összesítéseAz előrejelzés űrlapjainak kitöltése a központi gazdálkodási rendszerben (KGR) Az előrejelzés feladása a KGR K11 rendszerben Az előrejelzés irányítószerv általijóváhagyása  Kincstár általi jóváhagyásElfogadott adatszolgáltatás

1.13.2.13. Várható kiadás-bevétel előrejelzés készítése

IGENIGENNEM Űrlapok NEM



1.13.2.14. Az uniós előirányzat-felhasználási keretszámlák (GINOP, TOP) forgalmának könyveléseA könyveléshez szükséges banki kivonatok és számviteli bizonylatok megérkeznek a Foglakoztatási FőosztálytólA számviteli bizonylatok rögzítése a ForrásNET rendszerben
A rögzített banki forgalom kontírozása, főkönyvi feladásaBanki karton forgalmának egyeztetése a főkönyvvel, eltérés esetén az eltérés okának megszüntetése

Banki kivonat bevételi és kiadási forgalmának rögzítése a ForrásNET rendszerben
Főkönyvi kivonat megküldése havonta a Foglakoztatási Főosztály részére egyeztetésreElkészült végleges főkönyv
A ForrásNET rendszerben rögzített banki karton forgalmának számszaki ellenőrzése a banki kivonattal, eltérés esetén az eltérés okának megszüntetéseA rögzített számviteli bizonylatok kontírozása, főkönyvi feladása

A főkönyvi adatok és számlakarton megküldése a Foglakoztatási Főosztálynak



1.13.2.15. A követelések kezelésével kapcsolatos feladatokA számviteli bizonylatok megérkeznek feldolgozásra a szervezeti egységektől Az átvétel nélkül visszaérkezett fizetési felszólító levelek visszaküldés okának vizsgálataA napi pénzforgalom könyvelése után a fennmaradó követelésekről II. fokozatú fizetési  levelek generálása és tértivevényes postázása az adósok részére
A követelések nyilvántartásba vétele a ForrásNET rendszerben

Az I. és II. fokozatú fizetési felszólító leveleket nem vitató, tértivevényt átvevő és a napi pénzforgalom könyvelése után hátralékkal rendelkező adósok követelései végrehajtás céljából átadásra kerülnek a követeléskezelő szervezeti egységnek
A ForrásNET rendszerben bizonylattal rögzített, elismert követelésekről I. fokozatú fizetési felszólító levelek generálása és tértivevényes postázása az adósok részére A járási hivatalok Földhivatali Osztályainak ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjak analitikája Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által nyilvántartott felügyeleti díj követelésállomány Budapest Főváros Kormányhivatal által nyilvántartott mérésügyi és műszaki biztonsági tevékenységből származó igazgatási szolgáltatási díj követelésállományaKormányablak megkeresése az adós lakcímének egyeztetése céljából, az új lakcím ismeretében a fizetési felszólító levél újrapostázása A követelés behajthatatlanság címén történő kivetésére tett javaslat Fizetési felszólító levél újrapostázásaAz átvétel nélkül visszaérkezett fizetési felszólító levelek visszaküldés okának vizsgálata Cím nem azonosítható, elköltözött, címzett ismeretlen, cím nem azonosítható okkal visszaküldött levelek kigyűjtése Elhalálozott okkal visszaküldött levelek kigyűjtése  Átvételt megtagadta, kézbesítés akadályozott okkal visszaküldött levelek kigyűjtése

Kormányabalak megkeresése az adós lakcímének egyeztetése céljából, az új lakcím ismeretében a fizetési felszólító levél újrapostázása A követelés behajthatatlanság címén történő kivetésére tett javaslat Fizetési felszólító levél újrapostázásaCím nem azonosítható, elköltözött, címzett ismeretlen, cím nem azonosítható okkal visszaküldött levelek kigyűjtése Elhalálozott okkal visszaküldött levelek kigyűjtése  Átvételt megtagadta, kézbesítés akadályozott okkal visszaküldött levelek kigyűjtése



Elemi költségvetésbe tervezett és eseti igények az intézmény működési, üzemeltetési fenntartási feladatainak ellátására1.13.3.1 Közbeszerzési eljárások lefolytatása Megrendelés vagy szerződéskötésKözbeszerzési eljárást igényel? NEMSzakértő cég részvétele szükséges? Közbeszerzési eljárás fajtájának meghatározásaNEMIGENCég kiválasztása Műszaki-szakmai tartalom megfogalmazásaEljárást megindító felhívás elkészítése Főigazgatói véleményezés és elfogadásVéglegesíti a dokumentációt a Pénzügyi Főosztály Kormány-megbízott hozzájárul az eljárás megindításáhozPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály véglegesíti a dokumentációtVéglegesített dokumentumok megküldése a Miniszterelnökség felé Miniszter-elnökség jóváhagy/ javításra szólít felJAVÍTÁS SZÜKSÉGESPénzügyi Főosztály intézkedése az ajánlati felhívás közzététele/kiküldése iránt JÓVÁHAGY
1

Felhívás, dokumentáció, fedezetigazolás, előterjesztés Kiegészítő tájékoztatás megadásaIGENNEM
IGEN

NEMIGENNEMIGEN NEMKiegészítő tájékoztatás kérés benyújtása



1

Pénzügyi teljesítés

Ajánlatok beérkezése Bontási eljárás Bírálat (Felszólítás hiánypótlásra, számítási hiba javítása, aránytalanul alacsony ár indokolása, érvényesség, eredményesség meghatározása)Döntés előkészítés Eredményes az eljárás? NEMAz ajánlattevők tájékoztatása az eljárás eredményéről IGENSzerződés kötésSzerződés teljesítése Szerződés szerinti a teljesítés? NEMIGENÁtadás-átvételi eljárás lefolytatása
Döntési javaslatÍrásbeli összegzésHirdetmény-tájékoztatás az eljárás eredményéről

Hirdetmény – tájékoztatás a szerződés teljesítéséről

IGENVégleges ajánlat beérkezése NEMVégleges ajánlatok bontása
NEM Tárgyalás



Igények benyújtása a Járási Hivataloktól, Főosztályoktól, Osztályoktól a Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályraA szükséges fedezet rendelkezésre állásának vizsgálata
Szerződés tervezet összeállítása

Fedezet rendelkezésre áll
1.13.3.2 Megrendelések, beszerzések lebonyolítása Igénylőlap árubeszerzéshez, szolgáltatáshoz

Szerződés tervezet Szerződés, megrendelés továbbítása szolgáltatóhoz, vállalkozáshozÁru/Eszköz beszerzése, szolgáltatás teljesítéseSzerződés aláírása
Aláírt megrendelésNEM IGEN

Megrendelés visszaigazolása
Megrendelés elkészítéseKözbeszerzési értékhatárt eléri IGEN 1.13.3.1 Közbeszerzési eljárások lefolytatásaÉrtesítés küldése a fedezet hiányárólLevél NEMMegrendeléssel teljesíthető IGENNEMSzerződés tervezet megküldése véleményezésre a Jogi és Perképviseleti OsztályraVéleményezett, aláírható szerződés



Tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele az eszköz könyvelési rendszerbenBevételezés számla alapján1.13.3.3 Tárgyi eszköz nyilvántartása, mozgatása
Eszköz tárhelyváltásának átvezetése az eszköz nyilvántartó rendszerben Átadás-átvételi bizonylatBevételezési bizonylatBeérkezett tárhely változtatási bizonylatok átvezetése az eszköz könyvelési rendszerben Bizonylat tárhelyváltásról

Nyilvántartásba vétel vagyonkezelési szerződés alapján Nyilvántartásba vétel ingyenes használatba adásról szóló megállapodás alapjánHasználatban lévő eszközök mozgatása



Eszközök selejtezési igényének benyújtása a Járási Hivataloktól, Főosztályoktól, Osztályoktól1.13.3.4.1 Tárgyi eszközök selejtezéseA feleslegessé vált eszközök feltárása, lejelentése a szervezeti egységek részérőlA feleslegessé vált eszközök hasznosíthatóságának felülvizsgálata, eszközök megtekintéseSelejtezési eljárás megindításának kérelmezéseEljárás lefolytatása, selejtezési jegyzőkönyv kiállításaA leselejtezett eszközök kivezetése a nyilvántartó rendszerből Megbízólevél selejtezési bizottság elnöki tisztségének betöltéséreMegsemmisítésről készül iratLeselejtezett eszközök elszállítása
Feleslegessé vált eszközök jegyzéke 

Megbízólevél selejtezési bizottság tagi tisztségének betöltéséreSelejtezendő eszközök jegyzékeSelejtezési jegyzőkönyvDöntés selejtezés jóváhagyásáról
 Hulladék gazdálkodással foglalkozó gazdasági társaság, magánszemély, vállalkozás

Használható az eszköz IGEN Eszköz átmozgatása más szervezeti egységbeFeleslegessé vált, selejtezendő eszközök jegyzékbe foglalásaIGEN NEMNEM



A mérleg valódiságának biztosítása, állami vagyon védelme, anyagilag felelős személyek elszámoltatása, bizonylati fegyelem megszilárdításának elősegítése, takarékos gazdálkodás elősegítése1.13.3.4.2 Tárgyi eszközök leltározásaA leltározás elrendelése leltározási utasítás alapján
Tárolási nyilatkozatok bekérése

Megbízólevelek kiállításaLeltározási ütemterv elkészítéseLeltározási eljárás lebonyolítása
Leltározási körzetek meghatározása a 20… december 31. fordulónapi leltárhoz

Jegyzőkönyv leltározás befejezésérőlSzámviteli mérleg bizonylati alátámasztása, felelősségi szabályok érvényesítése

Megbízólevél leltározás irányítására a 20.. december 31. fordulónapi leltárhoz
Tárolási nyilatkozatokLeltárfelvételi ívekLeltározási ütemterv a 20… december 31. fordulónapi leltárhoz
Leltározási utasítás a 20… december 31. fordulónapi leltárhozMegbízólevél leltározási és leltárkészítési feladatokraa 20.. december 31. fordulónapi leltárhozMegbízólevél leltározásraa 20.. december 31. fordulónapi leltárhozMegbízólevél leltározás ellenőrzésérea 20.. december 31. fordulónapi leltárhoz

A leltárívek kiértékeléseLeltárzáró jegyzőkönyv kiállításaEltérés van Hiány Felelősségi szabályok érvényesítéseIGEN IGENEltérések rendezéseNEM NEM



1.13.3.5.1 Gépjárművek üzemeletetése – nyilvántartás, karbantartás, biztosításHivatali és bérelt gépjárművek nyilvántartása, karbantartása, biztosítása 
Döntés az igénylésről

Pénzügyi teljesítés
Nyilvántartási jegyzékGépjármű állományba kerülése integráció, beszerzés, ingyenes használatba átadás során

Megrendelés elkészítése
Nyilvántartásba vétel, tulajdonjog átírásának ügyintézése, biztosítás kötése Gépjármű egyedi törzslapÉves gépjármű naplóÁrajánlat bekéréseKarbantartási igény, meghibásodás bejelentéseOkmányirodaBiztosító társaság Igénylőlap

Számla beérkezése Döntés a számla befoga-dásárólSzámla visszaküldése javításra a szerződő fél feléSzámla javítása IGENNEM
ÁrajánlatIGEN NEM Selejtezési eljárás megindításaKarbantartás elvégzése



1.13.3.5.2 Gépjárművek üzemeletetése – gépjárművek igénylése Hivatali, bérelt és saját tulajdonú gépjárművek igénylése a feladatellátás érdekében 
Igény telesítése taxi rendszerben Döntés az igénylésről

Menetlevelek vezetése
Gépjármű igénylőlap és engedély hivatali gépjármű belföldi hivatali célú használatára Kérelem belföldi kiküldetés során saját gépjármű használatának engedélyezéséhezHivatali tulajdonban lévő gépjármű igénylése Saját tulajdonban lévő gépjármű igénylése munkavégzés céljábólBérelt gépjármű  igénylése (ARVAL)Kérelem hivatali célú gépjárműigénylés magáncélra Kérelem, engedély, megállapodás magángépjármű hivatali célú használatáraIgény telesítése kulcsos rendszerben Igény telesítése hivatali gépjármű személyes használatával Igény telesítése hivatali gépjármű magáncélú használatával Igény telesítése bérelt gépjármű használatával Felelősségvállalási nyilatkozat kulcsos rendszerben üzemeltetett hivatali gépjárművek igénybevételéhezIGEN NEM Tömegközlekedési eszköz igénybevétele 



1.13.3.5.3 Gépjárművek üzemeletetése – költségelszámolás, ellenőrzésHivatali, bérelt és üzemeltetett gépjárművek használata során menetlevél folyamatos vezetése
Ellenőrzött menetlevelek és bizonylatok visszaküldése a járási hivatalok, főosztályok, osztályok részére

Gépjármű ügyintéző elkészíti a tárgyhavi elszámolást Tankolási bizonylatokHivatali személygépjármű/teher-gépjármű havi üzemanyag- és kilométer-teljesítmény-összesítőjeAz elszámolás és az azt alátámasztó bizonylatok megküldése ellenőrzésre a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részéreA megküldött iratok ellenőrzése  Az ellenőrzés észrevételeiről tájékoztatás küldése a szervezeti egység vezetőjének
MenetlevelekA megküldött bizonylatok megfelelnek a mindenkor hatályos Gépjármű üzemeltetésről szóló Kormánymegbízotti utasításnakNEM IGEN



1.13.3.6 Vezetékes- és mobiltelefonok használata Hivatali vezetékes- és mobiltelefonok használatának biztosítása
Hivatali mobil előfizetés, hivatali mobiltelefon,SIM kártya átadásaA mindenkori hatályos Kormánymegbízotti utasításban meghatározott összeghatárt meghaladó díjak vizsgálataJogviszony megszűnés, jogosultság megszűnés esetén a használat megszűnése

Belső honlapon lévő telefonkönyvben bejegyzés a telefonszámról
Mobil előfizetések és hivatali mobiltelefonok nyilvántartása Nyilatkozat hivatali  mobil előfizetés/hivatali mobiltelefon leadásáról

Nyilatkozat hivatali mobil előfizetés/hivatali mobiltelefon átvételérőlHivatali mobil előfizetés, mobiltelefon igénylése szervezeti egység vezető, követlen felettes vezető indokolt, írásbeli javaslata alapjánIGEN NEM Vezetékes telefonon hívás kizárólag hivatali célból kezdeményezhető állami tisztviselő, állami ügykezelő, munkavállaló általIgénylőlap Igénylő tájékoztatása a döntésről Levél a szervezeti egység vezetőjének Aktuális belső telefonkönyvIGEN Keret túllépéséről szervezeti egység vezetőjének értesítéseNEM Intézkedés a megtérítendő összeg illetményből történő levonásáról Lista a mobilkeret túllépésérőlTájékoztató levélSzámla kifizetéseBelső honlapon lévő telefonkönyvben bejegyzés a telefonszámról Aktuális belső telefonkönyv



1.13.3.7 Üdülők igénybevételének biztosításaA Kormányhivatal tulajdonában lévő üdülőkben üdülési lehetőség biztosításaA igénybevétel lehetőségének meghirdetése, közzétételeÜdülési igény benyújtása
Kulcsok átadása - visszavételeAz üdülő gondnoka visszaigazolja a igénybevételt és az igénybe vevők létszámát 

Döntés az igényrőlAz igénylő és az üdülő gondnokának értesítéseKözreműködés az idegenforgalmi adó bevallás elkészítéséhez
Jelentkezési lap üdülési lehetőség igénybevételéhez Tájékoztatás az igénybevétel feltételeiről,  térítési díjakrólIgénylő értesítéseNEMIgénybevétel nyomtatvány továbbítása a Számviteli Osztály felé számla kiállítás érdekében IGEN SzámlaKulcs átadás-átvételi bizonylat



Vagyonkezelői jog keletkezéseVagyonkezelési szerződés alapján1.13.3.8 Állami vagyonnal összefüggő vagyonkezelési feladatok

Vagyonkezelt eszközök a kötelezettségeknek megfelelően
Tulajdoni lap Szolgáltatási szerződés

Jogszabályi kijelölés alapjánKözüzemi mérő órák Kormányhivatal nevére történő átírásaVagyonkezelői jog bejegyzése a Tulajdoni lapra Meglévő vagyonkezelői joggal felmerülő kötelezettségek teljesítéseMNV ZRT. felé adatszolgáltatások teljesítése Üzemeltetési feladatok ellátása Karbantartási, állagmegóvási feladatok ellátásaIGENNEM IGEN1.13.3.1 Közbeszerzési eljárások lefolytatása1.13.3.2 Megrendelések, beszerzések lebonyolításaKarbantartás, beruházás elvégzése



Selejtezési igény megjelenéseFeladat szignálásaEszközök helyszíni ellenőrzéseMűködőképességvizsgálásaIGEN Szakvélemények bekéréseNEMInformatikaikövetelményeknek megfelel Eszközök mozgatásaselejtezési raktárbaEszközök tárolásravaló előkészítéseIGEN NEM Selejtezési javaslatelkészítéseSelejtezendő eszközökösszekészítéseSelejtezendő eszközökátadásaEszközmozgatási nyomtatvány egy példánya az Informatikai OsztályraEszközmozgatási  nyomtatvány egy példányaBeruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztályra   
1.13.4.1 Informatikai eszközselejtezés 

Eszközmozgatásdokumentálása,eszközmozgatásilap kitöltése



Meghibásodási jelzésérkezésehelpdeskreFeladatdelegálás Szakmai egyeztetéshiba értékeléseEszközgaranciális SajáterőforrásokfelhasználásávaljavíthatóJavítás elvégzéseJavításnál felhasználtanyagok dokumentálásaAz eszköz átadásabejelentő részére
Hibabejelentés agaranciális szerviz feléHibabejelentés agaranciális szerviz feléHibabejelentés agaranciális szerviz felé Garanciális javítás megtörténte Ellenőrzés !Garanciális javításból visszaérkezetteszköz átadása a felhasználónakSzükséges beszerzések elindításaSzerepelközbeszerzésilistánKEFmegállapodásbóleszközkiválasztás Háromárajánlat kéréseSzakmai ellenőrzésnekmegfelelSzakma feljegyzéskészítéseBizonylatokellenőrzéseMegrendelési bizonylatok átadása aBeruházási,Beszerzési és Üzemeltetési Osztály számára 

HiánypótlásravisszaadvaIGENIGEN NEM NEM NEMIGENIGEN NEM

1.13.4.2 Informatikai eszköz hibaelhárítás 
IGEN

KEF: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

NEM



Előkészítés tárolásrakonfigurációs ellenőrzés
Igény megjelenéseaz eszköz kivonásrólFeladat szignálásEgyeztetés az eszközthasználó szervezetiegység vezetőjével Eszközmozgatás az informatikai raktárbaDokumentálás,eszközmozgatási nyomtatvány kitöltéseEszközmozgatási nyomtatvány egy példánya Beruházási, Beszerzésiés Üzemeltetési Osztályra Eszközmozgatási nyomtatvány egy példánya azInformatikai osztályra

1.13.4.3 Informatikai eszközök kivonása aktív állományból 



1.13.4.4 Informatikai eszközök aktív állományba helyezése Előzetes egyeztetés az eszközök aktív állománybahelyezésérőlFeladat szignálásEszközválasztás  a feladathozSzükség eseténelőzetes konfigurálásEszköz mozgatás a helyszínreHelyszínenvégleges konfigurációHelyszíniellenőrzésAz eszköz helyesenműködikEszközmozgatásinyomtatvány elkészítéseEszközmozgatásinyomtatvány egy példányaBeruházási,Beszerzési ésÜzemeltetési Osztályra Eszközmozgatásinyomtatvány egy példányaaz Informatikai OsztályraIGEN NEM



1.13.4.5 Informatikai eszközmozgatás Eszközmozgatási igény jelzése a helpdeskreFeladat szignálásaElőzetesen   egyeztetni kell a   munkavállalóval Eszköz mozgatásaaz egyeztetetthelyszínreSzükség eseténkonfigurációmódisításMűködés ellenőrzéseAz eszközmegfelelőenműködikDokumentálás,eszközmozgatásinyomtatványkitöltéseNEMEszközmozgatási nyomtatvány egy példánya a Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztályra Eszközmozgatási nyomtatvány egy példánya azInformatikai OsztályraIG
E
N



1.13.4.6 Nyomat-előállító eszközök hibaelhárítása Meghibásodási jelzésérkezik a helpdeskreFeladat szignálásaFeladat szignálásaFeladat szignálásaHibafelmérésszakmai megbeszélésGaranciális eszközTÜSZkörében javíthatóNEMÖnállóantudjuk javítaniNEMJavítás elvégzéseIGENEllenőrzésJavításianyagok dokumentálásaEszköz visszaadása
Garanciális szerviz feléhibabejelentésIGEN Javítás elvégzéseTÜSZ szerződésnekmegfelelőenhibabejelentés TÜSZ szerződésnekmegfelelőenjavítás elvégzéseEszközbeszerzésmegindításaNEM SzerepelközbeszerzésbenKözbeszerzésmegindítása Három árajánlatbekéréseIGEN NEMDokumentumokelkészítése amegrendeléshezSzakmaiellenőrzésTámogatófeljegyzés készítésIGENJogszabályoknakmegfelelDokumentumok átadása a Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály számáramegrendelésre
NEM IGENNEM

Nem megfelelőségmiatt visszaadva
IGEN

TÜSZ:Teljes Üzemeltetési Szerződés



1.13.4.7 Nyomat-előállító eszközök kellékanyag ellátása Kellékanyag igénymegjelenése ahelpdesk rendszerenFeladatszignálásTÜSZ-benszerepelRaktáronmegtalálhatóNEMKellékanyagbeszerzésmegindításaNEM KözbeszerzésbenszerepelKeretmegállapodásbólkiválasztani a megfelelőkellékanyagotIGEN Háromárajánlat kéréseNEMSzükségesdokumentumokelkészítése a megrendeléshezSzakmaiellenőrzésFeljegyzés a megrendeléstámogatásáhozIGENJogszabályiellenőrzésDokumentumok átadása a Beruházási, Beszerzési ésÜzemeltetési OsztálynakIGENNEMNEM
Nem megfelelőség miattvisszaadva

Feltöltés a tartalékkellékanyagból TÜSZ szerződésnekmegfelelőenkellékanyag megrendelésIGEN Kellékanyag felvételea raktárbólIGEN TÜSZkiszállítja akellékanyagotEszköz feltöltésekellékanyaggal

TÜSZ: Teljes Üzemeltetési Szerződés



Újeszközigény megjelenéseIgényelt eszközrendelkezésre állEszközbeszerzés megindításaKözbeszerzésilistán szerepelSzükséges dokumentumokelkészítése Közbeszerzésilistából történőkiválasztásHárom árajánlatkérése SzakmailagmegfelelőTámogató feljegyzéselkészítéseJogszabályimegfelelőségMegrendelés dokumentumainakátadása a Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály részére
NEM

IGENIGEN
Informatikai ellenőrzéskonfigurálás IGEN

Az igényelt eszközátadása IGEN Visszaadvajavításra hiánypótlásraNEM NEMNEM
1.13.4.8 Informatikai eszközbeszerzés



 Szociális ellátási igénylések a Járási HivatalaktólRészletes          ÖsszesítettUtalási állományokellenőrzéseTámogatási és Bérgazdálkodási Osztály (TBO) 
Döntés az utalásrólPÜO

Utalási listaTBO
A BAZMKH számlájának terhelése / Jogosult folyószámláján történő jóváírás Banki kivonat

Ápolási díjak számfejtése a Központosított Illetményszámfejtési Rendszerben (KIRA) TBO
1.13.5.1. A szociális ellátások folyósításának folyamata Igénylések összesítéseTBO  IgénylőlapTBOIgénylések rögzítése a Magyar Államkincstár (MÁK) eAdat rendszerébeTBOUtalási állomány összeállításaTBOFizetési jegyzékTBO EllenőrzésTBO / Pénzügyi Osztály (PÜO)Importálás a GIRO rendszerbePÜO Havi adatszolgáltatás összeállításaTBO AdatlapTBONEM IGEN MÁK eAdat rendszerébe történő feltöltésTBOGyermektartás végrehajtás EMEGKER-en keresztül NAV feléTBO EMMI feladásTBO Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)-igénylésTBOIgénylések kiutalása az ellátási számlákraMÁKIgénylések kiutalása az ellátási számlákraMÁKKiadási utalványTBO



Távolléti adatok és letiltások beérkezése Főosztályoktól/Járási HivatalaktólBeérkező dokumentumok ellenőrzéseTámogatási és Bérgazdálkodási Osztály (TBO) Utalási állományletöltéseeAdat rendszerbőlTBODöntés a számfejtésről TBO
Döntés az utalásrólTBO

BérjegyzékTBO
A BAZMKH számlájának terhelése / Jogosult folyószámláján történő jóváírás

Lista az utalásiállományrólTBOKiadási utalványTBO
Banki kivonat

IGENNEM
IGEN NEMEllenőrzésTBO

1.13.5.2. Illetmény, munkabér kifizetésének folyamata



 Határozat/Teljesítés igazolás beérkezése Főosztályoktól/Járási HivatalaktólBeérkező dokumentumok ellenőrzéseTámogatási és Bérgazdálkodási Osztály (TBO) Utalási állományletöltéseeAdat rendszerbőlTBODöntés a számfejtésrőlTBO
Döntés az utalásrólTBO

Fizetési jegyzékTBOLista az utalásiállományrólTBOKiadási utalványTBO
Banki kivonat

IGENNEM
IGEN NEM

Számfejtés a Központosított IlletményszámfejtésiRendszerben (KIRA) TBO
Importálás aGIRO rendszerbeTBOEllenőrzésTBO

1.13.5.3. A nem rendszeres jövedelmek számfejtése és kifizetése

A BAZMKH számlájának terhelése / Jogosult folyószámláján történő jóváírás



Kiutalási igények beérkezése a Járási Hivatalok Gyámügyi Osztályától (JHGYO)Postaköltség fedezet biztosítása a főszámlárólTámogatási és Bérgazdálkodási Osztály (TBO) Utalási állományösszeállításaTBODöntés az utalásrólTBOA BAZMKH számlájának terhelése / Eseti gondnokok postai úton történő jóváírása
Kiadási utalványTBO
Banki kivonatIGENNEM

1.13.5.4. Természetbeni családi pótlék, iskoláztatási támogatás kifizetésének folyamataEgyeztetés a forrástábla MÁK és kiutalási igények JHGYOvonatkozásábanTBOKiadási utalványTBO



 Adatok beérkezése a Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztálytól (BBÜO) AdattáblaTBOEllenőrzésTBO
1.13.5.5. Cégautó adó bevallásának folyamata

Adattábla átadása a Pénzügyi Osztály (PÜO) részére TBO
Adóbevallás összeállítása Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály(TBO)



 Adatok beérkezése a Jogi és Koordinációs Főosztálytól (JKF) AdattáblaTBOEllenőrzésTBO
1.13.5.6. Rehabilitációs hozzájárulás bevallásának folyamata

Adattábla átadása a Pénzügyi Osztály (PÜO) részére TBO
Adóbevallás összeállítása Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály(TBO)



 Prémiumévek program (PÉP) elszámolás bekérése a Miniszterelnökség részéről IgénylőlapTBONEM EllenőrzésTBO
1.13.5.7. Prémiumévek programban résztvevők támogatási igénylésének folyamata

Megküldés a Miniszterelnökség részére TBO
PÉP elszámolás összeállításaTámogatási és Bérgazdálkodási Osztály(TBO)

IGE N



 Határozat beérkezése a Jogi és Koordinációs Főosztálytól (JKF)Utalási állományletöltéseeAdat rendszerbőlTBO
Döntés az utalásrólTBO

Fizetési jegyzékTBOKiadási utalványTBO
Banki kivonatNEM

Számfejtés a Központosított IlletményszámfejtésiRendszerben (KIRA) Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály (TBO)
Importálás aGIRO rendszerbeTBOEllenőrzésTBO

1.13.5.8. Szolgálati idő elismerési díj kifizetésének folyamata

A BAZMKH számlájának terhelése / Jogosult folyószámláján történő jóváírás
Lista az utalásiállományrólTBO

IGEN



 A Központosított Illetményszámfejtési Rendszerből (KIRA) a céljuttatások jogcímenkénti lehívása Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály (TBO)Az adatszolgáltatás összeállításaTBO
Vezetői döntésTBO

AdatlapTBONEM EllenőrzésTBO
1.13.5.9. Céljuttatások adatszolgáltatásának folyamata AdatállományTBO

IGENMegküldés a Miniszterelnökség és a  Belügyminisztérium részére (TBO)



1.14.1.1. A Kormányhivatal elsőfokú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított közigazgatási perekben jogi képviselet ellátásaKeresetlevél és iratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Átvett iratanyag ellenőrzése, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeKeresetlevél érdemi vizsgálata, JPOElsőfokú iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeSzükség esetén egyeztetés az első fokon eljárt ügyintézővel, JPOAlperesi védirat kidolgozása, továbbítása elektronikus úton, JPO Védirat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságSzükség esetén tárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPO
Iratanyagban szereplő hiányosság, JPO Érintett szervezeti egység megkeresése a hiányosság pótlása miatt, JPONEM

Beadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságSzükség esetén helyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

IGENIratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
Futárszolgálat, PGFMunkafolyamatKezelő Rendszer(MUKER)MUKER

Futárszolgálat,Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály (PGF)

Per során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK) Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Ellenérdekű fél fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, továbbítása, JPO Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságA bíróság  döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPOPernyertesség Ha a törvény megengedi, indokolt esetben fellebbezés elkészítése, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes  felülvizsgálati kérelme esetén ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Felülvizsgálati eljárásban jogi képviselet ellátása, szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
NEMIG EN

Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFeljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeFeljegyzés, PGFFeljegyzés, PGFEllenkérelem, Kúria
ÁNYK 

ÁNYK ÁNYKSzükség esetén tárgyaláson részvétel, JPOÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO
Futárszolgálat,PGFFeljegyzés, PGFFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeIratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

ÁNYK Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságIndokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, Kúria



1.14.1.2. A Járási Hivatal elsőfokú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított közigazgatási perekben jogi képviselet ellátásaKeresetlevél és iratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Átvett iratanyag ellenőrzése, JPO Megkeresés, JHKeresetlevél érdemi vizsgálata, JPOElsőfokú iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, JHSzükség esetén egyeztetés az első fokon eljárt ügyintézővel, JPOAlperesi védirat kidolgozása, továbbítása elektronikus úton, JPO Védirat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPO Meghatalmazás, kormánymegbízott, főigazgató
Iratanyagban szereplő hiányosság, JPO Érintett Járási Hivatal (JH) megkeresése a hiányosság pótlása miattNEM

Beadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

IGENIratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
Futárszolgálat, PGFMunkafolyamatKezelő Rendszer(MUKER)MUKER

Futárszolgálat,Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály (PGF)

Per során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram(ÁNYK) Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Ellenérdekű fél fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, továbbítása, JPO Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságA bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPOPernyertesség Ha a törvény megengedi, indokolt esetben fellebbezés elkészítése, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes  felülvizsgálati kérelme esetén ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Felülvizsgálati eljárásban jogi képviselet ellátása, szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFeljegyzés, JH érintett szervezeti egységeFeljegyzés, PGFFeljegyzés, PGFEllenkérelem, Kúria

ÁNYK 
ÁNYK

ÁNYKSzükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO

Futárszolgálat,PGFFeljegyzés, PGFFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, JH érintett szervezeti egysége

ÁNYK Beadvány, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Indokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, Kúria



1.14.1.3. A Kormányhivatal másodfokú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított közigazgatási perekben jogi képviselet ellátásaKeresetlevél és iratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Átvett iratanyag ellenőrzése, JPO Megkeresés, Hatósági Főosztály (HF)Keresetlevél érdemi vizsgálata, JPOElső- és másodfokú iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, HFSzükség esetén egyeztetés a másodfokon eljárt ügyintézővel, JPOAlperesi védirat kidolgozása, továbbítása  elektronikus úton, JPO Védirat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPO Meghatalmazás, kormánymegbízott, főigazgató
Iratanyagban szereplő hiányosság, JPO Másodfokú hatóság megkeresése a hiányosság pótlása miatt, JPONEM

Beadványok  elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

IGENIratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
MunkafolyamatKezelő Rendszer(MUKER)MUKERPer során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK) Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Ellenérdekű fél fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, továbbítása, JPO Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságA bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPOPernyertesség Ha a törvény megengedi, indokolt esetben fellebbezés, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes  felülvizsgálati kérelme esetén ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Felülvizsgálati eljárásban jogi képviselet ellátása, szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFeljegyzés/levél, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egysége, elsőfokú hatóságFeljegyzés, PGFFeljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)Ellenkérelem, Kúria

ÁNYKÁNYK 
ÁNYK

ÁNYKSzükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO

Futárszolgálat,PGF/Postázó,Koordinációs,Szervezési ésIratkezelésiOsztályFeljegyzés, PGFFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége, elsőfokú hatóság

Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Indokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, Kúria



1.14.1.4. A Kormányhivatal elsőfokú közigazgatási végzésével szemben indított közigazgatási egyszerűsített perben jogi képviselet ellátásaKeresetlevél és iratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Átvett iratanyag ellenőrzése, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeKeresetlevél érdemi vizsgálata, JPOElsőfokú iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, BAZMKH érintett szervezeti egységeSzükség esetén egyeztetés az első fokon eljárt ügyintézővel, JPOAlperesi védirat kidolgozása, továbbítása elektronikus úton, JPO Védirat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságSzükség esetén tárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPO
Iratanyagban szereplő hiányosság, JPO Érintett szervezeti egység megkeresése a hiányosság pótlása miatt, JPONEM

Beadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságSzükség esetén helyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

IGENIratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
Futárszolgálat, PGFMunkafolyamatKezelő Rendszer(MUKER)MUKER

Futárszolgálat,Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály (PGF)

Per során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK) Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Ellenérdekű fél által előterjesztett fellebbezés kapcsán fellebbezési ellenkérelem elkészítése, továbbítása, JPO Fellebbezési ellenkérelem hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságA bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPOPernyertesség Ha a törvény megengedi, indokolt esetben fellebbezés, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes  felülvizsgálati kérelme esetén ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Felülvizsgálati eljárásban jogi képviselet ellátása, szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFeljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeFeljegyzés, PGFFeljegyzés, PGFEllenkérelem, Kúria

ÁNYKÁNYK 
ÁNYK ÁNYKSzükség esetén tárgyaláson részvétel, JPOÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO

Futárszolgálat,PGFFeljegyzés, PGFFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége

Beadvány, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Indokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, Kúria



1.14.1.5. A Kormányhivatal másodfokú közigazgatási végzésével szemben indított közigazgatási egyszerűsített perben jogi képviselet ellátásaKeresetlevél és iratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Átvett iratanyag ellenőrzése, JPO Megkeresés, Hatósági Főosztály (HF)Keresetlevél érdemi vizsgálata, JPOElső- és másodfokú iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, HFSzükség esetén egyeztetés a másodfokon eljárt ügyintézővel, JPOAlperesi védirat kidolgozása, továbbítása  elektronikus úton, JPO Védirat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPO Meghatalmazás, kormánymegbízott, főigazgató
Iratanyagban szereplő hiányosság, JPO Másodfokú hatóság megkeresése a hiányosság pótlása miatt, JPONEM

Beadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

IGENIratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
MunkafolyamatKezelő Rendszer(MUKER)MUKERPer során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK) Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Ellenérdekű fél fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, továbbítása, JPO Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságA bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítésePernyertesség Ha a törvény megengedi, indokolt esetben fellebbezés, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes  felülvizsgálati kérelme esetén ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Felülvizsgálati eljárásban jogi képviselet ellátása, szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFeljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeFeljegyzés, PGFFeljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)Ellenkérelem, Kúria

ÁNYKÁNYK 
ÁNYK

ÁNYKSzükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO

Futárszolgálat,PGFFeljegyzés, PGFFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége

Beadvány, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságIndokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, Kúria

Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály



1.14.1.6. A Kormányhivatal érdekeinek érvényesítése a vele szemben indított közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti polgári perekbenKeresetlevél megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Ellenkérelem alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPOKeresetlevél érdemi vizsgálata, JPOBeérkezett tájékoztatás és iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintett szervezeti egységeSzükség esetén egyeztetés az érintett ügyintézővel, JPOAlperesi érdemi nyilatkozat továbbítása elektronikus úton, JPO Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPOBeadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK)ÁNYKPer során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Iratanyag és szakmai álláspont bekérése, JPOAlperesi érdemi nyilatkozat kidolgozása elküldése láttamozásra főigazgatónak, JPO Alperesi érdemi nyilatkozat, főigazgató
Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintett szervezeti egységeFutárszolgálat,PGF Futárszolgálat,PGF 



Ellenérdekű fél fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, továbbítása, JPOPernyertesség Indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes  fellebbezése esetén  ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPOÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGFFeljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeFeljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)Ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

ÁNYK
ÁNYK

ÁNYK
Futárszolgálat,PGF Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO

Indokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaÍtélet megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége

Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságA bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Ítélet megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGF

Ítélet és eredeti iratanyag megküldése, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége
Indokolt esetben felülvizsgálati ellenkérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati ellenkérelem, KúriaÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGF

Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÍtélet megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGFÍtélet és eredeti iratanyag megküldése, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége
Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO



1.14.1.7. A Kormányhivatal érintettségében indult nagy pertárgyértékű személyiségi jog megsértésével és sérelemdíjjal összefüggő polgári perek vonatkozásában jogi képviselet ellátásaKeresetlevél megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Ellenkérelem alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPOKeresetlevél érdemi vizsgálata, JPOBeérkezett tájékoztatás és iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintett szervezeti egységeSzükség esetén egyeztetés az érintett ügyintézővel, JPOAlperesi érdemi nyilatkozat továbbítása elektronikus úton, JPO Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPOBeadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK)ÁNYKPer során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Iratanyag és szakmai álláspont bekérése, JPOAlperesi érdemi nyilatkozat kidolgozása elküldése láttamozásra főigazgatónak, JPO Alperesi érdemi nyilatkozat, főigazgató
Futárszolgálat,PGF Futárszolgálat,PGF Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintett szervezeti egysége



Ellenérdekű fél fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, továbbítása, JPOPernyertesség Indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes  fellebbezése esetén  ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPOÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGFFeljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeFeljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)Ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

ÁNYK
ÁNYK

ÁNYK
Futárszolgálat,PGF Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO

Indokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaÍtélet megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége

Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságA bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Ítélet megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGF

Ítélet és eredeti iratanyag megküldése, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége
Indokolt esetben felülvizsgálati ellenkérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati ellenkérelem, KúriaÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGF

Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÍtélet megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGFÍtélet és eredeti iratanyag megküldése, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége
Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO



1.14.1.8. A Kormányhivatal érintettségében indult szerződésekkel összefüggő nagy horderejű polgári perek vonatkozásában jogi képviselet ellátásaKeresetlevél megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Ellenkérelem alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPOKeresetlevél érdemi vizsgálata, JPOBeérkezett tájékoztatás és iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintett szervezeti egységeSzükség esetén egyeztetés az érintett ügyintézővel, JPOAlperesi érdemi nyilatkozat továbbítása elektronikus úton, JPO Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPOBeadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK)ÁNYKPer során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Iratanyag és szakmai álláspont beérkezése, JPOAlperesi érdemi nyilatkozat kidolgozása elküldése láttamozásra főigazgatónak, JPO Alperesi érdemi nyilatkozat, főigazgatóFutárszolgálat,PGF 



1.14.1.8. A Kormányhivatal érintettségében indult szerződésekkel összefüggő nagy horderejű polgári perek vonatkozásában jogi képviselet ellátásaKeresetlevél megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Ellenkérelem alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPOKeresetlevél érdemi vizsgálata, JPOBeérkezett tájékoztatás és iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintett szervezeti egységeSzükség esetén egyeztetés az érintett ügyintézővel, JPOAlperesi érdemi nyilatkozat továbbítása elektronikus úton, JPO Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPOBeadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK)ÁNYKPer során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Iratanyag és szakmai álláspont bekérése, JPOAlperesi érdemi nyilatkozat kidolgozása elküldése láttamozásra főigazgatónak, JPO Alperesi érdemi nyilatkozat, főigazgatóFutárszolgálat,PGF Futárszolgálat,PGF Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintett szervezeti egysége



Ellenérdekű fél fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, továbbítása, JPOPernyertesség Indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes  fellebbezése esetén  ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPOÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGFFeljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeFeljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)Ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

ÁNYK
ÁNYK

ÁNYK
Futárszolgálat,PGF Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO

Indokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaÍtélet megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége

Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságA bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Ítélet megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGF

Ítélet és eredeti iratanyag megküldése, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége
Indokolt esetben felülvizsgálati ellenkérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati ellenkérelem, KúriaÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGF

Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÍtélet megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGFÍtélet és eredeti iratanyag megküldése, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége
Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO



1.14.1.9. A Kormányhivatal érintettségében közérdekű adatok megismerésével kapcsolatban indult polgári perek vonatkozásában jogi képviselet ellátásaKeresetlevél megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Ellenkérelem alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPOKeresetlevél érdemi vizsgálata, JPOBeérkezett tájékoztatás és iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintett szervezeti egységeSzükség esetén egyeztetés az érintett ügyintézővel, JPOAlperesi érdemi nyilatkozat kidolgozása és továbbítása elektronikus úton, JPO Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPOBeadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK)ÁNYKPer során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Iratanyag és szakmai álláspont bekérése, JPO Futárszolgálat,PGF Futárszolgálat,PGF Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintett szervezeti egysége



Ellenérdekű fél fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, továbbítása, JPOPernyertesség Indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes  fellebbezése esetén  ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPOÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGFFeljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeFeljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)Ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

ÁNYK
ÁNYK

ÁNYK
Futárszolgálat,PGF Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO

Indokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaÍtélet megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége

Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságA bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Ítélet megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGF

Ítélet és eredeti iratanyag megküldése, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége
Indokolt esetben felülvizsgálati ellenkérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati ellenkérelem, KúriaÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGF

Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÍtélet megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGFÍtélet és eredeti iratanyag megküldése, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége
Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO



1.14.1.10. A Kormányhivatal munkáltatói döntéseinek megvédése, álláspontjának képviselete a vele szemben indított munkaügyi perekbenKeresetlevél és iratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Ellenkérelem alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPO
Keresetlevél érdemi vizsgálata, JPOSaját jogi álláspont kialakítása, JPOAlperesi érdemi nyilatkozat kidolgozása, továbbítása  elektronikus úton, JPO Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPOBeadványok  elkészítése, továbbítása kizárólag elektronikus úton, JPO Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
Általánosnyomtatványkitöltőprogram (ÁNYK)ÁNYK

Megkeresés, HO, kormánymegbízott, érintett Járási Hivatal (JH) vezetőFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)

Per során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



A bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPO Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságPernyertesség Indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes fellebbezése esetén Törvényszék értesítése, ellenkérelem készítése JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Másodfokú eljárásban jogi képviselet ellátása, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGFFeljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)Ellenkérelem, Törvényszék

ÁNYK
ÁNYK

ÁNYK
Munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatása a másodfokú eljárás eredményéről, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlójaPernyertesség Feljegyzés, PGFIndokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÉrdemi döntés megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója és PGF részére, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója, PGF

IGENNEM
Iratanyag irattárba helyezése Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÉrdemi döntés megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója és PGF részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója, PGFIratanyag irattárba helyezése Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO
Ítélet megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója



1.14.1.11. A Kormányhivatal, mint felperes által indított munkaügyi perben történő részvétele, jogi képviselet ellátásaJavaslat és iratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Eljárás alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPO
Keresetlevél érdemi vizsgálata, JPOSaját jogi álláspont kialakítása, JPOKeresetlevél kidolgozása, továbbítása  elektronikus úton, JPO Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, felperesi álláspont képviselete, JPOBeadványok  elkészítése, továbbítása kizárólag elektronikus úton, JPO Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
Általánosnyomtatványkitöltőprogram (ÁNYK)ÁNYK

Megkeresés, HO, kormánymegbízott, érintett Járási Hivatal (JH) vezetőFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)

Per során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



A bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPO Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságPernyertesség Indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes fellebbezése esetén Törvényszék értesítése, ellenkérelem készítése JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Másodfokú eljárásban jogi képviselet ellátása, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGFFeljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)Ellenkérelem, Törvényszék

ÁNYK
ÁNYK

ÁNYK
Munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatása a másodfokú eljárás eredményéről, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlójaPernyertesség Feljegyzés, PGFIndokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÉrdemi döntés megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója és PGF részére, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója, PGF

IGENNEM
Iratanyag irattárba helyezése Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÉrdemi döntés megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója és PGF részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója, PGFIratanyag irattárba helyezése Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO
Ítélet megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója



1.14.1.12. A Kormányhivatal által hozott munkáltatói intézkedés ellen benyújtott közszolgálati panasszal kapcsolatos feladatok ellátásaA Közszolgálati Döntőbizottság eljárásának megindításáról szóló tájékoztatás Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) történő megérkezése a közszolgálati panasz másolati példányának egyidejű csatolása mellettEljárás alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPOA munkáltatói nyilatkozat alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, saját jogi álláspont kialakítása, JPODöntőbizottság megkeresésének beérkezése a tényállás tisztázása érdekében, JPOA Döntőbizottság határozatának megérkezése, továbbítása, JPO Beadvány, Közszolgálati Döntőbizottság

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO Megkeresés, HO, kormánymegbízott, érintett Járási Hivatal (JH) vezetőÉrdemi nyilatkozat elektronikus úton történő megküldése a Közszolgálati Döntőbizottság részére, JPOÉrdemi nyilatkozat papír alapon történő megküldése a Döntőbizottság részére a nyilatkozat alátámasztására szolgáló dokumentumokkal együtt, JPONyilatkozat elkészítése a megkeresésben szereplő kérdésekkel összefüggésben, JPOAz eljárás során beadványok elkészítése, továbbítása, JPOEsetlegesen megtartott tárgyaláson való részvétel, JPOA határozat bíróság előtti megtámadásának lehetősége
Nyilatkozat Közszolgálati Döntőbizottság

Futárszolgálat,PénzügyiÉs GazdálkodásiFőosztály(PGF) 
Postázó,Koordinációs,Szervezési ésIratkezelésiOsztály Nyilatkozat Közszolgálati Döntőbizottság

Feljegyzés, HO, munkáltatói jogkör gyakorlója



1.14.1.13. A Kormányhivatal, mint felperes jogi képviselete fizetési meghagyás perré alakulása eseténAdatgyűjtés elvégzése a fizetési meghagyásos eljárás megindítását megelőzően a követelni kívánt pénzösszeg tekintetében
Az ellenérdekű fél által előterjesztett ellentmondás vonatkozásában az eljárás perré alakul, a bíróság értesít a per megindulásáról, JPOAz ellentmondás alapján keresetlevél elkészítése, továbbítása, JPOJogi képviselet ellátása, JPOBíróság határozatának közlése, JPO Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egysége

Fizetési meghagyás megküldése a közjegyző részére, Jogi és Perképviseleti Osztály (JPO)
Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)Jogorvoslati szakasz során perképviselet ellátása, JPOÉrdemi döntés megküldése PGF részére, JPOIratanyag irattárba helyezése Feljegyzés, PGFIratanyag,Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÉrdemi döntés megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPO Futárszolgálat, PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége

Keresetlevél, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságEllentmondás előterjesztése Az ellenérdekű féltől beérkezik a pénzösszegIGEN NEM
Beadványok megszerkesztése és megküldése, JPO ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram(ÁNYK)



1.14.1.14. A Kormányhivatal, mint alperes jogi képviselete fizetési meghagyás perré alakulása eseténA közjegyző megkeresésének beérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra
Az előterjesztett ellentmondás vonatkozásában az eljárás perré alakul, JPOJogi képviselet ellátása, JPOBíróság határozatának közlése, JPO Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)Jogorvoslati szakasz során perképviselet ellátása, JPOÉrdemi döntés megküldése PGF részére, JPOIratanyag irattárba helyezése Feljegyzés, PGFIratanyag,Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÉrdemi döntés megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPO Futárszolgálat, PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége

Ellentmondás előterjesztése Intézkedés a pénzösszeg befizetése irántIGEN NEM
Beadványok megszerkesztése és megküldése, JPO

Érintettek megkeresése, JPO Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egysége
Érdemi nyilatkozat elkészítése, JPO



1.14.1.15. A jogi és perképviseleti tevékenységgel összefüggő panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása, megválaszolásaPanasz megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)
Indokolt esetben panaszos meghallgatása, JPOVizsgálat lefolytatása, JPOVizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről a panaszos haladéktalan, írásban/elektronikusan történő értesítése, JPO

Panasz ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO

Bejelentő rosszhiszeműsége, bűncselekménye, szabálysértése, károkozása esetén adatainak eljárás kezdeményezésére, ill. lefolytatására jogosult hatóság részére történő átadása, JPOIratanyag irattárba helyezése Iratanyag,Koordinációs,Szervezési és IratkezelésiOsztály

Panasz érintett szervezeti egységhez történő áttételének szükségessége, JPO Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységePostázó, Koordinációs,Szervezési és IratkezelésiOsztály Értesítés, panaszos
Alapos panasz Gondoskodás a jogszerű, ill. a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, egyébként szükséges intézkedések megtételéről, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem orvoslásáról, felelősségre vonás kezdeményezéséről, JPOIratanyag irattárba helyezése Iratanyag,Koordinációs,Szervezési és IratkezelésiOsztály

Postázó, Koordinációs,Szervezési és IratkezelésiOsztály Tájékoztatás, panaszosIGENNEM
IGENNEM Panaszos értesítése az áttételről, JPO

Panaszos tájékoztatása, JPO Postázó, Koordinációs,Szervezési és IratkezelésiOsztály Tájékoztatás, panaszos



1.14.1.16. Hatásköri összeütközéssel összefüggő tevékenység ellátásaIratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)
Esetleges orvosolható hiányosság esetén az összeütközéssel érintett szervek felhívása annak pótlására, JPOAz eljáró hatóság kijelölésére irányuló kérelem előkészítése a hatásköri vita előzményeinek feltárásával, JPONyilatkozat elkészítése, megküldése, JPO
Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO

Hatásköri vitában érintett szervek tájékoztatása a Bíróság végzésében foglaltakról, JPOIratanyag irattárba helyezése Iratanyag,Koordinációs,Szervezési és IratkezelésiOsztály
A bíróság érdemi döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, JPO

Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Felhívás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK) Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságFutárszolgálat, PGF Tájékoztatás, BAZMKH érintett szervezeti egysége



1.14.1.17. A Magyar Állam képviseletében eljáró kormányhivatal jogi képviseletének ellátása a lakáscélú állami támogatásokkal összefüggésben indult polgári perekbenKeresetlevél és iratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Ellenkérelem alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPOKeresetlevél érdemi vizsgálata, JPOBeérkezett tájékoztatás és iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintett szervezeti egysége, Miskolci Járási HivatalSzükség esetén egyeztetés a lakástámogatási hatósággal, JPOAlperesi érdemi nyilatkozat kidolgozása, továbbítása elektronikus úton, JPO Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságBeadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK)ÁNYKPer során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Futárszolgálat,Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály



Ellenérdekű fél fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, továbbítása, JPOPernyertesség Indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes  fellebbezése esetén  ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Jogi képviselet ellátása, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPOÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGFLevél, Miskolci Járási HivatalFeljegyzés, PGFElenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

ÁNYK 
ÁNYK

ÁNYK
Futárszolgálat,PGF Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO

Indokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaÍtélet megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPO Futárszolgálat,PGF Levél, Miskolci Járási Hivatal

Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságA bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPO ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Ítélet megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGF

Ítélet és eredeti iratanyag megküldése, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, levél, BAZMKH érintett szervezeti egysége, Miskolci Járási Hivatal
Indokolt esetben felülvizsgálati ellenkérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati ellenkérelem, KúriaÍtélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGF

Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÍtélet megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGFÍtélet és eredeti iratanyag megküldése, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, levél, BAZMKH érintett szervezeti egysége, Miskolci Járási Hivatal
Szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO



1.14.1.18. A Magyar Állam képviseletében eljáró kormányhivatal jogi képviseletének ellátása a lakáscélú állami támogatásokkal összefüggésben indult büntetőeljárásokbanBíróság értesítésének megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Polgári jogi igény érvényesítésére szolgáló irat alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPOBeérkezett tájékoztatás és iratanyag tételes áttekintése, jogi álláspont kialakítása, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egysége, Miskolci Járási HIvatalSzükség esetén egyeztetés az  ügyintézővel, JPOPolgári jogi igény érvényesítésére szolgáló irat kidolgozása, továbbítása, JPO Irat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságBeadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPO Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságSzükség esetén helyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO
Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO

Büntetőeljárás során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságÍtéletet vagy büntetőeljárást befejező végzést követően tájékoztatás annak eredményéről, JPOHa az ítélet megállapítja a polgári jogi igényben meghatározott összeget, intézkedés annak végrehajtása iránt, JPOIratanyag irattárba tétele Levél, Miskolci Járási HivatalIratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFutárszolgálat,Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály(PGF) 
ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK) ÁNYK ÁNYK A bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPO ÁNYK Beadvány, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



1.14.1.19. Fizetési meghagyás perré alakulása esetén kereseti kérelem elkészítése a követeléskezelő által adott iratok és információk alapjánFizetési meghagyásos eljárás megindításaJogi álláspont kialakítása, JPOBeadványok megszerkesztése és megküldése, JPOJogi képviselet ellátása, JPOBíróság határozatának közlése, JPO Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egysége
A bíróság értesítésének és az ellenérdekű fél ellentmondásának megérkezése, az azzal érintett rész perré alakul, Jogi és Perképviseleti Osztály (JPO)

Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)Jogorvoslati szakasz során perképviselet ellátása, JPOÉrdemi döntés megküldése PGF részére, JPOIratanyag irattárba helyezése Feljegyzés, PGFIratanyag,Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Érdemi döntés megküldése az érintett szervezeti egység részére, JPO Futárszolgálat, PGF Feljegyzés/ levél,  BAZMKH érintett szervezeti egysége

Beadvány, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK)



1.14.1.20. Közreműködés azon panaszok kivizsgálásában, megválaszolásában, amelyekből a Jogi és Perképviseleti Osztálynak a kormányhivatal más szervezeti egységeivel közös érintettsége állapítható megMegkeresés és panasz megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)
Indokolt esetben panaszos meghallgatása, JPOVizsgálat lefolytatása, JPO

Szervezeti egység tájékoztatása arról, hogy nem alapos a panasz, JPO

Panasz ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO

Iratanyag irattárba helyezése Iratanyag,Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Közös érintettség megállapítása JPO Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egysége
Alapos panasz A jogszerű, ill. a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításának, egyébként szükséges intézkedések megtételének, a feltárt hibák okainak megszüntetésének, az okozott sérelem orvoslásának, felelősségre vonás kezdeményezésének szükségességéről szóló tájékoztatás megküldése, JPOIratanyag irattárba helyezése Iratanyag,Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályIGENNEM

NEMIGEN Válaszlevél megküldése, JPOFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egysége



1.14.1.21. Az elkövető cselekményének minősítése, azzal kapcsolatban szabálysértési eljárás szükségességének vizsgálata, szükség esetén feljelentés megtételeFeljegyzés beérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) a Kormányhivatal valamely szervezeti egységétől, amely tartalmazza szabálysértés gyanújának felmerülésétIratanyag tételes áttekintése, JPOSaját jogi álláspont kialakítása, JPO
Feljegyzés készítése főigazgató részére, JPOArra vonatkozó utasítás esetén feljelentés-tervezet elkészítése, továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatósághoz JPO Szabálysértési feljelentés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatóság

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)/Postázó, Koordinációs,Szervezési ésIratkezelési Osztály

Fennáll feljelentés megtételének szükségessége Feljegyzés, főigazgató
Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Feljegyzés készítése főigazgató részére, JPO Feljegyzés, főigazgatóIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályNEMIGE N

A hatóság döntésének megérkezése, kiértékelése, JPO



1.14.1.22. Az elkövető cselekményének minősítése, azzal kapcsolatban  büntetőeljárás szükségességének vizsgálata, szükség esetén feljelentés megtételeFeljegyzés beérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) a Kormányhivatal valamely szervezeti egységétől, amely tartalmazza bűncselekmény  gyanújának felmerülésétIratanyag tételes áttekintése, JPOSaját jogi álláspont kialakítása, JPO
Feljegyzés készítése főigazgató részére, JPOArra vonatkozó utasítás esetén feljelentés-tervezet elkészítése, továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező  büntetőhatósághoz JPO Büntető feljelentés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező büntetőhatóság

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)/Postázó, Koordinációs,Szervezési ésIratkezelésiOsztály

Fennáll feljelentés megtételének szükségessége Feljegyzés, Főigazgató
Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Feljegyzés készítése főigazgató részére, JPO Feljegyzés, főigazgatóIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályNEMIGEN

A hatóság döntésének megérkezése, kiértékelése, JPO



1.14.1.23. Szerződés-tervezetek kötelmi jogi szempontból történő véleményezéseSzerződés-tervezet megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Szerződés-tervezet átolvasása, észrevételezése, JPOSzerződés-tervezet jogszabályokkal, korábbi joggyakorlattal összevetése, JPOEgyeztetés és kapcsolattartás a szerződéssel érintett szervezeti egység vezetőjével, JPOVélemények, javaslatok megfogalmazása, JPO Feljegyzés/ levél BAZMKH érintett szervezeti egysége
Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO

Feljegyzés/ levél, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egysége
Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztálySzerződés-tervezet véleményezéséről szóló feljegyzés és korrektúrázott tervezet elkészítése, továbbítása, JPO Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)



1.14.1.24. Szerződések ellenjegyzéseSzerződés megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Szerződés átolvasása, észrevételezése, JPOIratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
Feljegyzés/levél, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeA szerződés a korábbi észrevételeknek megfelel IGENSzerződés visszaküldése az érintett szervezeti egység részére kijavítás céljából, JPOKijavított szerződés megérkezése, JPOKijavított szerződés átolvasása, észrevételezése, JPO

NEM

Ellenjegyzés, JPO
Ellenjegyzés, JPOEllenjegyzett szerződésekmegküldése, JPO

Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egysége
Feljegyzés/levél, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)

Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)
Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)

Iratanyag irattárba tétele, JPOEllenjegyzett szerződések megküldése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály



1.14.1.25. Szerződés-tervezetek elkészítéseSzerződés-tervezet Jogi és Perképviseleti Osztály (JPO) által történő megszerkesztésére való felhívásA tervezet elkészítéséhez szükséges kapcsolódó anyagok beérkezése, ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
Szerződés jogi ellenjegyzéssel történő ellátása, JPO

A tervezet elkészítéséhez szükséges kapcsolódó anyagok megkérése, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeSzerződő felek akaratának megállapítása, JPOMegfelelő szerződés-típus kiválasztása, JPOKohézió a jogszabályokkal és a korábbi joggyakorlattal, JPOEgyeztetés és kapcsolattartás a szerződéssel érintett szervezeti egység vezetőjével, JPO Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(BAZMKH) érintett szervezeti egységeA szerződés-tervezet megszövegezése és feljegyzés készítése, JPO Feljegyzés, JPOJóváhagyás esetén a szerződés-tervezet aláírásra történő továbbítása, JPO Feljegyzés, levél, BAZMKH érintett szervezeti egységeA szerződés-tervezet megküldése jóváhagyás céljából az érintett szervezeti egységek részére, JPO
Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)

Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Feljegyzés, levél, BAZMKH érintett szervezeti egységeFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)Iratanyag irattárba tétele, JPOEllenjegyzett szerződések továbbítása, JPOSzerződés jogi ellenjegyzéssel történő ellátása, JPOSzerződés jogi ellenjegyzéssel történő ellátása, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály



1.14.1.26. Ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálataEllenőrzési nyomvonalak felülvizsgálatával kapcsolatos felhívás megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) JPO munkafolyamat-ábráinak áttanulmányozása, JPOFelhívás ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Jogszabályi hivatkozások megfelelőségének vizsgálata, ha szükséges, azok hatályosítása, kiegészítése, módosítása, JPOEllenőrzési nyomvonalak összeállítása, megszerkesztése, JPOEllenőrzési nyomvonalak elektronikus úton történő továbbítása Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály  részére, JPO Ellenőrzési nyomvonalak, JPOEllenőrzési nyomvonalak, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 



1.14.1.27. Az integrált kockázatkezelés folyamatában kockázatfelmérés elvégzéseKockázatfelmérés elvégzésével kapcsolatos felhívás megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról szóló 62/2017. számú kormánymegbízotti utasítás (utasítás) áttanulmányozása, JPOFelhívás ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Az utasításban szereplő JPO-t érintő kockázati tényezők összegyűjtése, JPOKockázatelemzés- és kezelésről szóló táblázat összeállítása, megszerkesztése, JPOKockázatelemzés- és kezelésről szóló táblázat elektronikus úton történő továbbítása Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály részére, JPO Kockázatelemzés- és kezelésről szóló táblázat JPOKockázatelemzés- és kezelésről szóló táblázat Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály



1.14.1.28. A Jogi és Perképviseleti Osztály által elkészített kormánymegbízotti utasítások felülvizsgálataKormánymegbízotti utasítás felülvizsgálatáról szóló felszólítás megérkezik a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) Kormánymegbízotti utasítás áttanulmányozása, JPOÜgyintézőre szignálás, iktatás, JPO

Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Változtatási igény feltárása, JPOKormánymegbízotti utasítás módosítás tervezetének elkészítése az abba beépítésre kerülő rendelkezésekről, JPOEgyeztetés céljáből a tervezet megküldése az érintett szervezeti egységek részére, JPO Kormánymegbízotti utasítás módosításának tervezete, JPOTervezet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)Visszajelzések beérkezése az érintett szervezeti egységektől, szignálás, iktatás, JPOVisszajelzések áttanulmányozása, JPOVisszajelzéseknek megfelelően a módosítás-tervezet átdolgozása, JPO Kormánymegbízotti utasítás módosításának tervezete, JPOTervezet véglegesítése, JPO Kormánymegbízotti utasítás módosításának tervezete, JPOTervezet megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály részére, JPO Kormánymegbízotti utasítás módosításának tervezete, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály



1.14.1.29. Jogszabály-tervezet véleményezése, amennyiben a Jogi és Perképviseleti Osztály az összefogó szervJogszabály-tervezet megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Belső szervezeti egységek és járási hivatalok felhívása körlevélben a tervezet véleményezésére, JPOEgyeztetés és kapcsolattartás az érintett szervezeti egység vezetőjével, JPOJogszabály-tervezet átolvasása, észrevételezése, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek történő megfelelőség vizsgálata, JPO Megkeresés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egységeJogszabályi hivatkozások pontosítása, JPOSzöveg egyszerűsítése, egyértelművé tétele, JPOMás jogszabályokkal, korábbi joggyakorlattal összevetés, JPOÚj ötletek, vélemények, javaslatok megtétele, JPOJavaslatok, vélemények egységes szerkezetbe foglalása, JPO

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)
Feljegyzés, levéltervezet készítése, megküldése aláírásra, JPOA javaslatokat, véleményeket tartalmazó levél megküldése a jogszabálytervezetet küldő szerv részére, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFeljegyzés, levéltervezet, kormánymegbízottLevél, BAZMKH érintett szervezeti egység



1.14.1.30. Jogszabály-tervezet véleményezése, amennyiben nem a Jogi és Perképviseleti Osztály az összefogó szervJogszabály-tervezet megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Jogszabálytervezet átolvasása, észrevételezés, JPOJogszabályi hivatkozások pontosítása, JPOMás jogszabályokkal, korábbi joggyakorlattal összevetés, JPOEgyeztetés és kapcsolattartás a jogszabállyal érintett szervezeti egység vezetőjével, JPOÚj ötletek, vélemények, javaslatok megtétele, JPO
Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO

Szöveg egyszerűsítése, egyértelművé tétele, JPOFeljegyzés és korrektúra elkészítése, megküldése, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFeljegyzés és korrektúrázott tervezet,Bordos-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett szervezeti egysége



1.14.1.31. Jogszabály-módosítás kezdeményezéseÉrintett szervezeti egység megkeresésének megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) Szervezeti egységek állásfoglalásának kérése, JPOÜgyintézőre szignálás, iktatás, JPO

Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Állásfoglalások beérkezése, szignálása, iktatása, JPOBeérkezett állásfoglalások áttanulmányozása, ezzel egyidejűleg állásfoglalás készítése, JPO Jogszabály-módosítás tervezetének elkészítése, JPO Jogszabály-tervezet, JPOÁllásfoglalás, JPO Jogszabály-módosítás tervezetének elkészítése, JPOFeljegyzés elkészítése, továbbítása, JPO Feljegyzés, főigazgatóJogszabály-módosítás tervezetének jóváhagyásaJogszabály-módosítás megküldése az illetékes minisztériumnak, JPO Jogszabály-módosítás, illetékes minisztériumPostázó,Koordinációs,SzervezésiÉsIratkezelésiOsztály

NE MIGE NKísérőlevél elkészítése, megküldése aláírásra, JPO Kísérőlevél, kormánymegbízott



1.14.1.32. A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló belső szervezeti egységektől érkező peres statisztikák elemzéseAz önálló jogi képviseletet ellátó szervezeti egységek minden negyedév végén összesítik az elmúlt időszakban általuk folytatott peres ügyeket az egységes táblázat alapján (márc. 31-i, jún. 30-i,szept. 30-i és dec. 31-i állapot) A negyedévet követő hónap 10. napjáig (ápr. 10., júl. 10., okt. 10. és jan. 10.) a kitöltött egységes táblázatot vagy nemleges adatszolgáltatásukat megküldik a Jogi és Perképviseleti Osztálynak (JPO)Az adatszolgáltatások beérkezését követően adatok feldolgozása, JPOEgységes összesítő táblázat elkészítése, JPOAdatok nyilvántartásba történő átvezetése, JPOAdatok kiértékelése, JPOFeljegyzés elkészítése, JPOFeljegyzés megküldése, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFeljegyzés, FőigazgatóFeljegyzés, JPO
Táblázat, JPO



1.14.1.33. A járási hivataloktól érkező peres statisztikák feldolgozásaAz önálló jogi képviseletet ellátó szervezeti egységek minden negyedév végén összesítik az elmúlt időszakban általuk folytatott peres ügyeket az egységes táblázat alapján (márc. 31-i, jún. 30-i, szept. 30-i és dec. 31-i állapot) A negyedévet követő hónap 10. napjáig (ápr. 10., júl. 10., okt. 10. és jan. 10.) a kitöltött egységes táblázatot vagy nemleges adatszolgáltatásukat megküldik a Jogi és Perképviseleti Osztálynak (JPO)Az adatszolgáltatások beérkezését követően adatok feldolgozása, JPOEgységes összesítő táblázat elkészítése, JPOAdatok nyilvántartásba történő átvezetése, JPOFeljegyzés elkészítése, JPOFeljegyzés megküldése, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFeljegyzés, FőigazgatóFeljegyzés, JPO
Táblázat, JPOAdatok kiértékelése, JPO



1.14.1.34. A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartással összefüggő jogtanácsosi feladatok ellátásaA Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási és TársadalombiztosításiFőosztálytól (CSTF) beérkeznek a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) az előkészített jelzálogjogtörlési engedély tervezetek, azok mellékletei,valamint az alapul szolgáló ügyiratokÜgyintézőre szignálás, iktatás, JPO

Jogtanácsosi ellenjegyzés, JPO
Levél, CSTFA tervezet megfelelő  Ügyiratvisszaküldése, JPOA Családtámogatási ésTársadalombiztosítási Főosztályjavítja a tervezeteket, illetőleg pótolja,kiegészíti az alapul szolgálóbizonyítékokat, majd ismételten megküldi JPO-nak, szignálás, iktatás, JPOJavított tervezetek, iratanyagáttekintése, vizsgálata, JPOIratanyag visszaküldése, JPO

Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)NEMIGEN

Jogtanácsosi ellenjegyzés, JPO Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Levél, CSTFJogtanácsosi ellenjegyzés, JPO Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Levél, CSTF



1.14.1.35. A mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartással összefüggő jogtanácsosi feladatok ellátásaA Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályától (AF) beérkeznek a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) az előkészített jelzálogjogtörlési engedély tervezetek, azok mellékletei,valamint az alapul szolgáló ügyiratokÜgyintézőre szignálás, iktatás, JPO

Jogtanácsosi ellenjegyzés, JPO
Levél, AFA tervezet megfelelő  Ügyiratvisszaküldése, JPOAFjavítja a tervezeteket, illetőleg pótolja,kiegészíti az alapul szolgálóbizonyítékokat, majd ismételten megküldi JPO-nak, szignálás, iktatás, JPOJavított tervezetek, iratanyagáttekintése, vizsgálata, JPOIratanyag visszaküldése, JPO

Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)NEMIGEN

Jogtanácsosi ellenjegyzés, JPO Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Levél, AFJogtanácsosi ellenjegyzés, JPO Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Levél, AF



1.14.1.36. Az ügyintézési határidő elmulasztásával összefüggő eljárás során a Kormánytisztviselői Döntőbizottság előtt a kormányhivatal jogi képviselete A Közszolgálati Döntőbizottság eljárásának megindításáról szóló tájékoztatás Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) történő megérkezéseEljárás alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPOA munkáltatói nyilatkozat alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, saját jogi álláspont kialakítása, JPODöntőbizottság megkeresésének beérkezése a tényállás tisztázása érdekében, JPOA Döntőbizottság határozatának megérkezése, értékelése, JPO Beadvány, Közszolgálati Döntőbizottság

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO Megkeresés, kormánymegbízott, érintett Járási Hivatal (JH) vezető által közvetlenül vezetett/érintett szervezeti egység vezetőjeÉrdemi nyilatkozat e-mail útján történő megküldése a Közszolgálati Döntőbizottság részére, JPOÉrdemi nyilatkozat papír alapon történő megküldése a Döntőbizottság részére a nyilatkozat alátámasztására szolgáló dokumentumokkal együtt, JPONyilatkozat elkészítése a megkeresésben szereplő kérdésekkel összefüggésben, JPOAz eljárás során beadványok elkészítése, továbbítása, JPOEsetlegesen megtartott tárgyaláson való részvétel, JPOA határozat bíróság előtti megtámadásának lehetősége, lásd: marasztalási per folyamatábrái
Nyilatkozat Közszolgálati Döntőbizottság

Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)
Postázó,Koordinációs,Szervezési ésIratkezelésiOsztály Nyilatkozat Közszolgálati DöntőbizottságPostázó,Koordinációs,Szervezési ésIratkezelésiOsztályPostázó,Koordinációs,Szervezési ésIratkezelésiOsztály



1.14.1.37. A Kormányhivatal jogi képviselete a vele szemben indított, a Közszolgálati Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata iránti marasztalási perbenKeresetlevél és iratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Ellenkérelem alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPO
Keresetlevél érdemi vizsgálata, JPOSaját jogi álláspont kialakítása, JPOAlperesi védirat kidolgozása, továbbítása  elektronikus úton, JPO Védirat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPOBeadványok  elkészítése, továbbítása kizárólag elektronikus úton, JPO Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
MunkafolyamatKezelőRendszer (MUKER)MUKER

Megkeresés, HO, kormánymegbízott, érintett Járási Hivatal (JH) vezetőFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)

Per során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO Általánosnyomtatványkitöltőprogram (ÁNYK) Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



A bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPO Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságPernyertesség Indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes fellebbezése esetén Törvényszék értesítése, ellenkérelem készítése JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Másodfokú eljárásban jogi képviselet ellátása, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGFFeljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)Ellenkérelem, Törvényszék

ÁNYK
ÁNYK

ÁNYK
Munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatása a másodfokú eljárás eredményéről, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlójaPernyertesség Feljegyzés, PGFIndokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÉrdemi döntés megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója és PGF részére, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója, PGF

IGENNEM
Iratanyag irattárba helyezése Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÉrdemi döntés megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója és PGF részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója, PGFIratanyag irattárba helyezése Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO
Ítélet megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója



1.14.1.38. Közreműködés a Kormánymegbízotti utasítások felülvizsgálatábanKormánymegbízotti utasítás felülvizsgálatáról szóló felszólítás megérkezik a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) Kormánymegbízotti utasítás áttanulmányozása, JPOÜgyintézőre szignálás, iktatás, JPO
Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Változtatási igény feltárása, JPOKormánymegbízotti utasítás módosítás tervezetének elkészítése az abba beépítésre kerülő rendelkezésekről, JPO Kormánymegbízotti utasítás módosításának tervezete, JPOTervezet véglegesítése, JPO Kormánymegbízotti utasítás módosításának tervezete, JPOTervezet megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály részére, JPO Feljegyzés, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály



1.14.1.39. Járási hivatalok kialakítására vonatkozó átadás-átvételi megállapodások módosításában szereplő használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéseOkirat megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) Kérelem megküldése az alapul szolgáló dokumentumokkal együtt, JPOMindenki által aláírt és ellenjegyzett okirat és mellékleteinek beérkezése után kérelem elkészítése a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, JPO
Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályIngatlanügyi hatóság döntésének beérkezése JPO-ra, szignálás, iktatás, JPOÉrintett szervezeti egység tájékoztatása az ingatlannyilvántartásba történő ingyenes használati jog bejegyzéséről, JPO Tájékoztatás, PGF, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály, érintett Járási HivatalFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Kérelem, illetékes Járási Hivatal ingatlanügyi hatóságaOkirat véleményezése, JPO

Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)



1.14.1.40. A kormányhivatal vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéseOkirat megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) Kérelem megküldése az alapul szolgáló dokumentumokkal együtt, JPOMindenki által aláírt és ellenjegyzett okirat és mellékleteinek beérkezése után kérelem elkészítése a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, JPO
Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályIngatlanügyi hatóság döntésének beérkezése JPO-ra, szignálás, iktatás, JPOÉrintett szervezeti egység tájékoztatása az ingatlannyilvántartásba történő ingyenes használati jog bejegyzéséről, JPO Tájékoztatás, PGF, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Kérelem, illetékes Járási Hivatal ingatlanügyi hatóságaOkirat véleményezése, JPO



1.14.1.41. A kormányhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő vagyonkezelői jog törlésének átvezetéseOkirat megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) Kérelem megküldése az alapul szolgáló dokumentumokkal együtt, JPOKérelem elkészítése a vagyonkezelői jog törlése vonatkozásában, JPO
Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályIngatlanügyi hatóság döntésének beérkezése JPO-ra, szignálás, iktatás, JPOÉrintett szervezeti egység tájékoztatása az ingatlan-nyilvántartásba történő vagyonkezelői jog változásának bejegyzéséről, JPO Futárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF) Kérelem, illetékes Járási Hivatal ingatlanügyi hatóságaTájékoztatás, PGF, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály



1.14.1.42. Jogi segítségnyújtás a kormányhivatali utasítások, szabályzatok, szerződések és egyéb jognyilatkozatok előkészítéséhezJogi szakmai segítségnyújtás kérés megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) Kérésben szereplő probléma vizsgálata, JPOÜgyintézőre szignálás, iktatás, JPO
Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Jogszabályi háttér áttanulmányozása, JPOSaját jogi álláspont kialakítása, JPOFeljegyzés/levél készítése, továbbítása, JPO Feljegyzés/levél, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett szervezeti egysége, érintett Járási HivatalFutárszolgálat,PénzügyiÉs GazdálkodásFőosztály 



1.14.1.43. Jogi szakmai segítségnyújtás a kormányhivatal szervezeti egységei számáraJogi szakmai segítségnyújtás kérés megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) Kérésben szereplő probléma vizsgálata, JPOÜgyintézőre szignálás, iktatás, JPO
Iratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályJogszabályi háttér áttanulmányozása, JPOSaját jogi álláspont kialakítása, JPOFeljegyzés/levél készítése, továbbítása, JPO Feljegyzés/levél, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett szervezeti egysége, érintett Járási HIvatalFutárszolgálat,Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 



1.14.1.44. A Jogi és Perképviseleti Osztály érintettségében lévő perköltség-kintlévőségekkel összefüggő nyilvántartás felülvizsgálataPerköltség-kintlévőségeket tartalmazó táblázat a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) érkezik Szignálás, iktatás, JPO
Feljegyzés készítése arról, hogy a JPO részére megküldött táblázat adatai a valóságnak megfelelnek, JPOFeljegyzés elektronikusúton megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGFAdatok helyesen szerepelnek a táblázatban Feljegyzés készítése arról, hogy a JPO részére megküldött táblázat adatai kiegészítésre/módosításra szorulnak, JPOFeljegyzés e-mailútján megküldése Pénzügyiés Gazdálkodási Főosztály(PGF) részére, JPO Feljegyzés, PGFFeljegyzés, JPO Feljegyzés, JPONEMIGEN



1.14.1.45. A Jogi és Perképviseleti Osztály érintettségében lévő perköltség-kintlévőségekkel összefüggő végrehajtási eljárás megindításaVégrehajtási eljárás megindításáról szóló felhívás Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO) érkezik Szignálás, iktatás, JPO
Feljegyzés készítése a követelés behajthatatlanná minősítésről, JPOFeljegyzés e-mailben történőúton megküldése PGF részére, JPO Feljegyzés, PGF

Követelés behajthatatlan Végrehajtási eljárás megindítása, ítéletben szereplő adatok alapján végrehajtási lap kitöltése, JPOVégrehajtási lap benyújtásaa hatáskörrel és illetékességgelrendelkező bíróságra, JPOFeljegyzés, JPO Végrehajtási lap, JPONEMIGEN
Feljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)PGF tájékoztatásának beérkezése, annak szignálása, iktatása, JPOKapott információk alapján a követelés behajthatatlanságának vizsgálata, JPO Végrehajtási lap, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



1.14.1.46. A Kormányhivatal, mint felperes által indított, a Köztisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata iránti marasztalási perbenJavaslat és iratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Eljárás alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPO
Keresetlevél érdemi vizsgálata, JPOSaját jogi álláspont kialakítása, JPOKeresetlevél kidolgozása, továbbítása  elektronikus úton, JPO Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, felperesi álláspont képviselete, JPOBeadványok  elkészítése, továbbítása kizárólag elektronikus úton, JPO Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
MunkafolyamatKezelőRendszer (MUKER)MUKER

Megkeresés, HO, kormánymegbízott, érintett Járási Hivatal (JH) vezetőFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)

Per során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO ÁltalánosNyomtatványkitöltőProgram (ÁNYK) Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



A bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPO Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságPernyertesség Indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes fellebbezése esetén Törvényszék értesítése, ellenkérelem készítése JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Másodfokú eljárásban jogi képviselet ellátása, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGFFeljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)Ellenkérelem, Törvényszék

ÁNYK
ÁNYK

ÁNYK
Munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatása a másodfokú eljárás eredményéről, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlójaPernyertesség Feljegyzés, PGFIndokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÉrdemi döntés megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója és PGF részére, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója, PGF

IGENNEM
Iratanyag irattárba helyezése Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÉrdemi döntés megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója és PGF részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója, PGFIratanyag irattárba helyezése Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO
Ítélet megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója



1.14.1.47. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek figyelemmel kíséréseBorsod-Abaúj-Zemplén megyében működő kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek figyelemmel kísérésének szükségessége E-Cégközlönyben szereplő adatok vizsgálata, Jogi és Perképviseleti Osztály (JPO)
Feljegyzés készítése arról,hogy a cégjegyzékben szereplőadatok alapján mely az a gazdálkodószervezet, amely ellencsődeljárás vagy felszámolásieljárás van folyamatban, JPO Feljegyzés, FőigazgatóGazdálkodó szervezet ellen csődeljárás, felszámolási eljárás van folyamatban Feljegyzés, JPOFeljegyzés készítése arról,hogy a cégjegyzékben szereplőadatok alapján nincs olyankiemelt jelentőségű gazdálkodószervezet, amely ellencsődeljárás vagy felszámolásieljárás van folyamatban, JPONEMIGEN



1.14.1.48. A Jogi és Perképviseleti Osztály Hivatali Kapujának figyelemmel kísérése, az oda érkező dokumentumok letöltéseJogi és Perképviseleti Osztály (JPO) Hivatali Kapuja figyelemmel kísérésének szükségessége Hivatali kapuba érkező dokumentumok letöltése, JPOLetöltött dokumentumoke-mail útján való megküldéseszignálás céljából, JPO E-mail, főigazgató



1.14.1.49. Perújítási kérelem Kormányhivatal általi előterjesztése esetén  jogi képviselet ellátásaPer során született érdemi döntés megérkezése a Jogi és perképviseleti Osztályra (JPO) Perújítási kérelem benyújtására vonatkozó javaslat elkészítése, perújítási kérelem kidolgozása, benyújtása, JPOÜgyintézőre szignálás, iktatás, JPOMegengedhetőség vizsgálata a bíróság részéről, perújítási kérelem megengedhetőElsőfokú eljárás újbóli lefolytatása okán jogi álláspont kialakítása, nyilatkozat szerkesztése, továbbítása a bíróság részére, JPOSzükség esetén egyeztetés az eljárt ügyintézővel, szakhatósággal, JPOSzükség esetén tárgyaláson részvétel,  JPOBeadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPOSzükség esetén helyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Indokolt esetben fellebbezés, JPO
Eredeti iratanyag megküldése, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO

Perújítási kérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságMunkafolyamatkezelő rendszer(MUKER)/Általánosnyomtatványkitöltőprogram(ÁNYK)
MUKER/ÁNYK Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságFutárszolgálat,PGF Megkeresés, BAZMKH érintett szervezeti egységeMUKER/ÁNYK Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeIratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezeléso Osztály
NEMIGENFelperes fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, JPO Végzés megküldése PGF és az érintett szervezeti egység részére, JPO Futárszolgálat,Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály(PGF) Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egysége, PGFMUKER/ÁNYK Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság MUKER/ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Per során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságÍtéletet vagy pert befejező végzést követően tájékoztatás a per eredményéről, JPO Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységePernyertesség Ha a törvény megengedi, indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOHa a törvény megengedi, ellenérdekű fél fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, jogi képviselet ellátása, JPOFelperes  felülvizsgálati kérelme esetén ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Felülvizsgálati eljárásban jogi képviselet ellátása, szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
NEMIG EN

Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFeljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeFeljegyzés, PGFFeljegyzés, PGFEllenkérelem, Kúria
ÁNYKFutárszolgálat, PGF 

ÁNYK
ÁNYKSzükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO

Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO
Futárszolgálat,PGFFeljegyzés, PGFFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége

Indokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPO ÁNYK Ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



1.14.1.50. Ellenérdekű fél által előterjesztett perújítási kérelem esetén a Kormányhivatal érdekképviseletében jogi képviselet ellátásaEllenérdekű fél perújítási kérelmének megérkezése a Jogi és perképviseleti Osztályra (JPO) Perújítási kérelem vizsgálata, ellenkérelem elkészítése, továbbítása, JPOÜgyintézőre szignálás, iktatás, JPOMegengedhetőség vizsgálata a bíróság részéről, perújítási kérelem megengedhetőElsőfokú eljárás újbóli lefolytatása okán jogi álláspont kialakítása, nyilatkozat szerkesztése, továbbítása a bíróság részére, JPOSzükség esetén egyeztetés az eljárt ügyintézővel, szakhatósággal, JPOSzükség esetén tárgyaláson részvétel,  JPOBeadványok elkészítése, továbbítása elektronikus úton, JPOSzükség esetén helyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Indokolt esetben fellebbezés, JPO
Eredeti iratanyag megküldése, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO

Perújítási ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságMunkafolyamatkezelő rendszer(MUKER)/Általánosnyomtatványkitöltőprogram(ÁNYK)
MUKER/ÁNYK Nyilatkozat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságFutárszolgálat,PGF Megkeresés, BAZMKH érintett szervezeti egységeMUKER/ÁNYK Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeIratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezeléso Osztály
NEMIGENFelperes fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, JPO Végzés megküldése PGF és az érintett szervezeti egység részére, JPO Futárszolgálat,Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály(PGF) Feljegyzés, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) érintett szervezeti egysége, PGFMUKER/ÁNYK Fellebbezési ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság MUKER/ÁNYK Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



Per során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságÍtéletet vagy pert befejező végzést követően tájékoztatás a per eredményéről, JPO Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységePernyertesség Ha a törvény megengedi, indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOHa a törvény megengedi, ellenérdekű fél fellebbezése esetén fellebbezési ellenkérelem elkészítése, jogi képviselet ellátása, JPOFelperes  felülvizsgálati kérelme esetén ellenkérelem készítése, JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Felülvizsgálati eljárásban jogi képviselet ellátása, szükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO
NEMIG EN

Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályFeljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egységeFeljegyzés, PGFFeljegyzés, PGFEllenkérelem, Kúria
ÁNYKFutárszolgálat, PGF 

ÁNYK
ÁNYKSzükség esetén tárgyaláson részvétel, JPO

Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPOEredeti iratanyag visszaszármaztatása, JPOIratanyag irattárba helyezése, JPO
Futárszolgálat,PGFFeljegyzés, PGFFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, BAZMKH érintett szervezeti egysége

Indokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPO ÁNYK Ellenkérelem, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



1.14.1.51. A Kp. 130. § (1) bekezdés alapján indult marasztalási perekben a Kormányhivatal érdekeinek védelme, jogi képviselet ellátásaKeresetlevél és iratanyag megérkezése a Jogi és Perképviseleti Osztályra (JPO)Ellenkérelem alapjául szolgáló tények, adatok feltárása, JPO
Keresetlevél érdemi vizsgálata, JPOSaját jogi álláspont kialakítása, JPOAlperesi védirat kidolgozása, továbbítása  elektronikus úton, JPO Védirat, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságTárgyaláson részvétel, alperesi álláspont képviselete, JPOBeadványok  elkészítése, továbbítása kizárólag elektronikus úton, JPO Beadvány,  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságHelyszíni tárgyaláson, szakértői szemlén részvétel, jogi képviselet, JPO

Iratanyag ügyintézőre szignálása, iktatása, JPO
MunkafolyamatKezelőRendszer (MUKER)MUKER

Megkeresés, HO, kormánymegbízott, érintett Járási Hivatal (JH) vezetőFutárszolgálat,Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály (PGF)

Per során hozott fellebbezéssel támadható végzés ellen indokolt esetben fellebbezés, JPO Általánosnyomtatványkitöltőprogram (ÁNYK) Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság



A bíróság döntésének megérkezése, az abban foglaltak kiértékelése, szükség esetén beadvány elkészítése, JPO Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságPernyertesség Indokolt esetben fellebbezés benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÍtélet/végzés megküldése PGF részére, JPOFelperes fellebbezése esetén Törvényszék értesítése, ellenkérelem készítése JPO
Fellebbezés, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Másodfokú eljárásban jogi képviselet ellátása, JPO
NEMIG EN Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO Feljegyzés, PGFFeljegyzés, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (PGF)Ellenkérelem, Törvényszék

ÁNYK
ÁNYK

ÁNYK
Munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatása a másodfokú eljárás eredményéről, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlójaPernyertesség Feljegyzés, PGFIndokolt esetben felülvizsgálati kérelem benyújtása, jogi képviselet ellátása az eljárás során, JPOÉrdemi döntés megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója és PGF részére, JPO ÁNYK Felülvizsgálati kérelem, KúriaFutárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója, PGF

IGENNEM
Iratanyag irattárba helyezése Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÉrdemi döntés megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója és PGF részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója, PGFIratanyag irattárba helyezése Iratanyag, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Ítélet megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, JPO
Ítélet megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, JPO Futárszolgálat,PGF Feljegyzés, munkáltatói jogkör gyakorlója



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kollégium (MÁK)éves munkatervének elkészítése

Jegyzőkönyv megküldése a tagok és az állandó meghívottakrészére
Éves munkatervalapján MÁK ülésidőpontjának és helyszínének meghatározása Új időpont/helyszín meghatározásaDöntés az ülés időpontjáról és helyszínéről Dokumentumokmegküldése az állandómeghívottaknak és a tagoknakÜlés helyszínénektechnikai biztosításáról történőgondoskodás Jegyzőkönyvjóváhagyása

1.14.2.1. Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatok ellátása Feljegyzés
Jegyzőkönyvkészítése azülésről

IGENNEM Ülés megtartása
Az ülésmegtartásához szükséges dokumentumokelőkészítése Meghívó, tájékoztató levél



A hatósági ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységek vezetőinek felhívása összevont ellenőrzési terv elkészítéséreEllenőrzési időpontok és helyszínek egyeztetése
Összevont ellenőrzési terv megküldése Kormánymegbízott részére elfogadásra, aláírásra Összevont ellenőrzési terv megküldése Főigazgató részére   

1.14.2.2. Összevont ellenőrzési terv készítése
Összevont ellenőrzési terv megküldése a Közigazgatás-szervezéséért felelős miniszter részére
Összevont ellenőrzési terv megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztályra Összevont ellenőrzési terv 



1.14.2.3. Az államháztartásról, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt közzétételi kötelezettségek ellátásaA kormányhivatali honlapon megjelentetni kívánt szakmai tartalomösszeállításaAz összeállított adatokáttekintés és összegzéscéljából történőmegküldése a Jogi és Koordinációs FőosztályrészéreA kormányhivatali honlapon történő közzététel



A Kormányhivatal által kezelt közérdekű, és közérdekből nyilvános adatmegismerése iránti szóbeli, írásbelivagy elektronikus igény benyújtása
 Elutasított kérelmekről a Jogi és Koordinációs Főosztály tájékoztatása

Adminisztrációs feladatok ellátása a Jogi és Koordinációs Főosztályáltal, adatigényléstovábbítása az érintettszervezeti egységhez
1.14.2.4. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével, az egyedi adatigénylések teljesítése rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az információáramlás naprakészségének biztosításáról történő gondoskodás

Adatigénylésre adottválasz másolatának megküldése a Jogi és Koordinációs Főosztály részéreA szervezeti egység vezetője teljesíti azadatigénylést



Kormányhivatalhoz érkező adatszolgáltatás kérés
 Adatszolgáltatás megküldése

Adatszolgáltatás áttekintése és az érintett szervezeti egységek megkeresésea hiányzó adatokkal kapcsolatban
1.14.2.5. A Kormányhivatal illetékességi területén az adatgyűjtői tevékenység, az ehhez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása Adatkérő levélA szervezeti egység által beküldött adatokáttekintése, összesítése Tájékoztató levél a kért adatokról



Intézményi munkaterv készítésére felhívás a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységének vezetője részéreFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályIntézményi munkaterv készítéséhez támogatás nyújtása, kérdések megválaszolásaFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Intézményi munkaterv/kísérőlevél megküldése Főigazgató részére    Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 

1.14.2.6. Kormányhivatali intézményi munkaterv elkészítésének koordinálása
Intézményi munkaterv megküldése a Miniszterelnökség részéreFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Egyeztetés az érintett szervezeti egység vezetőjével Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályDöntés a formai, tartalmi Követelményeknek valómegfelelőségről Javított intézményi munkaterv megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraFelelős: érintett szervezeti egység vezetője
Körlevél és módszertani útmutató Intézményi munkaterv vonatkozó részének megküldéseFelelős:érintett szervezeti egység vezetője

Intézményi munkaterv/kísérőlevél megküldése Kormánymegbízott részére aláírásra   Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 



Beszámoló készítésére felhívás a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységének vezetője részéreFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályBeszámoló készítéséhez támogatás nyújtása, kérdések megválaszolásaFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Beszámoló/kísérőlevél megküldése  Főigazgató részére    Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 

1.14.2.7. Kormányhivatali beszámoló elkészítésének koordinálása
Beszámoló megküldése a Miniszterelnökség részéreFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Egyeztetés az érintett szervezeti egység vezetőjével Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályDöntés a formai, tartalmi követelményeknek való megfelelésről Javított beszámoló megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraFelelős: érintett szervezeti egység vezetője
Körlevél és módszertani útmutató Beszámoló vonatkozó részének megküldéseFelelős:érintett szervezeti egység vezetője

Beszámoló/kísérőlevél megküldése Kormánymegbízott részére aláírásra   Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 



Miniszterelnökség által megküldött kormányzati döntés
 Kormányzati döntés megküldése

Döntés áttekintése ésannak végrehajtásánakterületi összehangolása
1.14.2.8. Részvétel a Kormányhivatal koordinációs feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásábanTájékoztató levélKormányzati döntésérintettek részére történő megküldésénekjóváhagyása



Miniszterelnökség javaslat kéréseaz ügyfélfogadási, ügyfélszolgálatirendszerek összehangolása tekintetében
 Javaslatok megküldése

Javaslatkérés áttekintése és az érintett szervezeti egységek megkeresése
1.14.2.9. Részvétel a Kormányhivatal ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszereinek összehangolását célzó kezdeményezések megvalósításában Tájékoztató levélA szervezeti egység által beküldött javaslatokáttekintése, összesítéseJavaslatokjóváhagyása Tájékoztató levél



Miniszterelnökség beérkező megkeresése/Kormányhivatali szervezeti egység vezetőjének javaslataJavaslatok áttekintése, érintett szervezeti egységek vezetőinek megkeresése
Javaslat megküldése Kormánymegbízott részére elfogadásra, aláírásra Javaslatok összesítése  

1.14.2.10. A közigazgatás korszerűsítésének területi koordinálására vonatkozó javaslatok kidolgozása és figyelemmel kísérése
Javaslatok megküldése a Miniszterelnökség részére
Vélemények megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztályra Körlevél



Miniszterelnökség javaslat kérése a Kormánynak alárendelt szervek területilétrehozására, átszervezésére, valamintjogállásuk és illetékességi területükmódosítására vonatkozóan
 Előterjesztés véleményezésének megküldése

Előterjesztés áttekintése, annak az érintettszervezeti egységekrészére történőtovábbítása
1.14.2.11. A kormánymegbízott számára - a rendvédelmi szervek és a NAV kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó előterjesztés véleményezésre történő előkészítése Tájékoztató levél

Előterjesztés véleményezésénekjóváhagyásaBeérkezett javaslatokáttekintése, összegzése Tájékoztató levél



Külső megkeresés beérkezése, vagy belső igény cselekmény elvégzésére vagy adatok szolgáltatására
Válaszlevél megküldése megkereső szerv részére  Kért adat szolgáltatása Jogi és KoordinációsFőosztály részéreAz előírt cselekmény elvégzése, errőlvisszajelzés megküldése Jogi és KoordinációsFőosztály részére Kormányhivatal Főigazgatója által eljáró szervezeti egység kijelölése 1.14.2.12. A Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály feladat és hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai irányításának ellátása a Főigazgató irányításával  Körlevél kiküldéseelvégzendő tevékenységgel,vagy a kért adatokkalkapcsolatosan aszervezeti egységek vezetői részére Adatok összesítése, válaszlevél előkészítés



Miniszterelnökség adatkérése a fővárosi és megyei kormányhivatalokaktuális havi elérhetőségiadatairól
Adatszolgáltatás megküldése a Miniszterelnökség részére

Szervezeti egységekmegkeresése a haviadatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban
Miniszterelnökségrészére előkészítettadatszolgáltatásjóváhagyása

1.14.2.13. Elérhetőségi adatok folyamatos frissítése Tájékoztató levél és a Miniszterelnökség által készített táblázatokMiniszterelnökség által készített táblázatbanSzervezeti egységek által megküldött elérhetőségiadatok összesítése



Valamennyi szervezeti egység felhívása a kormánymegbízotti utasítás tervezetek felülvizsgálatára, előkészítéséreFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályKormánymegbízotti utasítások tervezetének előkészítése 2 példányban Felelős: valamennyi szervezeti egység vezetője Tervezetek megküldése  a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály részéreFelelős: valamennyi szervezeti egység vezetője Döntés a formai, tartalmi követelményeknek való megfelelőségről Tervezet visszaküldésejavításra az érintett szervezeti egység vezetője részéreFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályUtasítás tervezet nyilvántartásba vételeFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 

1.14.2.14. A kormánymegbízotti utasítások előkészítésének koordinálása,nyilvántartásaUtasítás tervezetek két példányban papír alapon ésWord formátumban Tervezetek  tartalmai és formai elemeinek áttekintéseFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály  Javított utasítás tervezet megküldéseFelelős: érintett szervezeti egység



Feljegyzés készítése és az utasítás tervezetek leadása kiadmányozásraFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály Kiadmányozásra előkészített utasítás két példánybanUtasítás kiadmányozásaFelelős: Kormánymegbízott Utasítás megküldése a Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály Informatikai Osztálya részére közzététel céljábólFelelős: Koordinációs, Szervezési ésIratkezelési Osztály Kiadmányozott utasítás két példánybanUtasítás honlapon közzétételeFelelős:Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztálya



Együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatban érkező megkeresés
Összesített táblázatok rendszerezése

Az együttműködésimegállapodássalkapcsolatban érintettszervezeti egység(ek) megkeresése
Táblázatokjóváhagyása

1.14.2.15. Az együttműködési megállapodások tervezetének véleményezésének koordinálása Tájékoztató levél és együttműködési megállapodásKorrektúrázott EgyüttműködésiMegállapodás, vagy a Javaslatok szövegesDokumentumbanTörténő Összegzése, tájékoztatóLevélEgyüttműködési Megállapodással Kapcsolatban érkezettVélemények, Javaslatok áttekintése, Szükség esetén az EgyüttműködésiMegállapodásMódosítása javaslatánakElőkészítése



Központi nyilvántartás létrehozása a jogszabályban meghatározottak szerintBaleseti nyilvántartásba felvezetés  
1.14.2.16. Balesetek nyilvántartása

Baleseti nyilvántartás ellenőrzése az irat irattárba helyezése előttBaleseti bejelentő lap áttekintése



Baleset bejelentéseFelelős: szervezeti egység vezetőjeBaleset kivizsgálásaFelelős: munkavédelmi referensFeljegyzés készítése a balesetről    Felelős: munkavédelmi referens 
1.14.2.17. Üzemi balesetek vizsgálata

 Dokumentumok megküldése a jogszabályban előírt szervek és a balesettel érintett részéreFelelős: munkavédelmi referensA munkáltató munkabalesetről döntő levéltervezetének elkészítése,a baleset jogszabályban előírt szervek felé történő bejelentése Felelős: munkavédelmi referens
Baleseti bejelentőKapcsolatfelvétel a sérülttel, személyes meghallgatásról jegyzőkönyv felvételeFelelős: munkavédelmi referens

Sérült értesítése és tájékoztatása a jogorvoslati lehetőségekről Felelős: munkavédelmi referensDöntés a baleset munkabalesetté nyilvánításáról
Rendelkezésre állódokumentumok alapján kivizsgálás



Tudomásszerzés a balesetről(táppénzes lap beérkezése)Beérkező válaszlevél, személyes meghallgatásról szóló jegyzőkönyv felvétele    
1.14.2.18. Egyéb baleset vizsgálata

Baleset nyilvántartásba vételeTáppénzes lap áttekintése alapján kapcsolatfelvétel a sérülttel, a baleset körülményeinek vizsgálata



Új  belépő munkatársról tájékoztatásFelelős: Humánpolitikai Osztály Székhelyen lévő szervezeti egységnél megjelenés,az  oktatás megtartása, az oktatási anyag rendelkezésre bocsátásaFelelős: munkavédelmi referens/tűzvédelmi ügyintézőEsetleges hibák átbeszélése    Felelős: munkavédelmi referens/tűzvédelmi ügyintéző 
1.14.2.19. Munka- és tűzvédelmi oktatás

Oktatási anyag iktatása, nyilvántartásba vételeFelelős: munkavédelmi referens/tűzvédelmi ügyintézőA kitöltött dokumentumok ellenőrzéseFelelős:munkavédelmi referens/tűzvédelmi ügyintéző Székhelyen kívüli szervezeti egységnél oktatás megtartása, az oktatási anyag rendelkezésre bocsátásaFelelős: szervezeti egység vezetőjeA kitöltött dokumentumok ellenőrzéseFelelős:munkavédelmi referens/tűzvédelmi ügyintézőOktatási anyag beküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraFelelős: szervezeti egység vezetője 



Ellenőrzési ütemterv készítéseFelelős: munkavédelmi referensÜtemterv elfogadásaFelelős: Főigazgató, Kormánymegbízott
Feljegyzés készítése a feltárt hiányosságokról a határidő megjelölésévelFelelős: munkavédelmi referensHelyszíni ellenőrzés lefolytatása  Felelős: munkavédelmi referens 

1.14.2.20. Munkavédelmi szemle
Feljegyzés megküldése Főigazgató, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, valamint az ellenőrzéssel érintett szervezeti egység vezetője részéreFelelős: munkavédelmi referens

Értesítés ellenőrzésről  Felelős: munkavédelmi referens Körlevél



Ellenőrzési ütemterv készítéseFelelős: tűzvédelmi ügyintézőÜtemterv elfogadásaFelelős: Főigazgató, Kormánymegbízott
Feljegyzés készítése a feltárt hiányosságokról a határidő megjelölésévelFelelős: tűzvédelmi ügyintézőHelyszíni ellenőrzés lefolytatása, rendelkezésre álló dokumentumok bekérése  Felelős: tűzvédelmi ügyintéző 

1.14.2.21.Tűzvédelmi szemle
Feljegyzés megküldése Főigazgató, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, valamint az ellenőrzéssel érintett szervezeti egység vezetője részéreFelelős: tűzvédelmi ügyintéző

Értesítés ellenőrzésről  Felelős: tűzvédelmi ügyintéző Körlevél



Kérelem és foglalkoztatási engedély beküldéseFelelős: érintett szervezeti egység
A gyakorlat befejezését követően igazolás megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraFelelős: érintett szervezeti egység
Foglalkoztatási engedély aláíratásaFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályDöntés az egyedi megállapodás szükségességérőlA gyakorlati helyet biztosító szervezeti egységés a hallgató tájékoztatása a gyakorlat megkezdésének engedélyezésérőlFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály Egyedi megállapodás megküldése a felsőoktatási intézménynekFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályVisszaérkezett egyedi megállapodás aláírásaFelelős: Kormánymegbízott

1.14.2.22. Szakmai gyakorlatot teljesítők fogadási rendje
Egyedi megállapodásIgazolás



Miniszterelnökség beérkező megkeresése/szakmai nap megrendezésére érkező igény Értekezlet, szakmai nap meghirdetése az időpont, helyszín megjelölésével, visszajelzés kérése
Ellátás megszervezése, a rendezvény dokumentumainak, technikai feltételeinek előkészítése  Meghívott előadókkal egyeztetés 

1.14.2.23. Megyei koordinációs értekezletek szervezése, részvétel a szakmai napok előkészítésében lebonyolításában
Részvétel a rendezvényen, közreműködés a lebonyolításban

Rendezvény programjának összeállítása, jelentkezések nyilvántartásba vétele Körlevél



Igényfelmérés

Rendezvény zárása (adminisztrációs, technikai, pénzügyi)
A rendezvény meghirdetéseaz időpont, helyszínmegjelölésével, visszajelzés kérése1.14.2.24. Egyéb rendezvények szervezése  Rendezvény programjánakösszeállítása Jelentkezések nyilvántartásba vétele A meghívott előadókkal történőegyeztetés, az előadókfelkéréseA regisztrált résztvevőkértesítése a pontosított időpontról, helyszínről, programrólEllátás megszervezéseAdminisztrációsfeladatok, a rendezvénydokumentumainak, technikai feltételeinek előkészítése Adminisztrációsfeladatok: a rendezvénydokumentumainak, technikai feltételeinek előkészítése Rendezvénylebonyolítása



Képzés iránti igények felméréseKépzés meghirdetése, hallgatók vagy munkáltatók tájékoztatása
Képzési dokumentáció előkészítése

Képzés lezárása, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése
Egyeztetés a képzés előadóival, Trénereivel Képzéshez szükséges Informatikai eszközök Igénylése a BAZMKH Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályInformatikai OsztályaRészérőlKépzés lebonyolításaAláírt megbízási szerződésekés teljesítésigazolások átadásaellenjegyzésre és számfejtésre a BAZMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya részére

1.14.2.25. Képzés szervezés folyamata



A konzultációs és vizsgaidőpontok kiírása

Statisztikai adatszolgáltatás és pénzügyi elszámolás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel
A képzési dokumentumok előkészítéseA konzultáció lebonyolítása A vizsga feladatlapok letöltése Probonorólés a vizsgadokumentáció elkészítéseVizsga lebonyolítása

Ügykezelői alapvizsga és konzultáció lebonyolítása  Értesítő levél Küldése azÉrintett munkáltatóknak
  A számlázás kezdeményezése a BAZMKHPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályánálFelelős: ügyintéző

Jelentkezések nyilvántartásba vétele
A vizsgabizottság összeállítása, felterjesztése az Országos Közigazgatási VizsgabizottságTitkárához (OKV)



A konzultációs és vizsgaidőpontok közzététele a Probonon
Statisztikai adatszolgáltatás és pénzügyi elszámolás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel

A konzultációs dokumentumok előkészítése, a konzultáció megszervezéseAz alapvizsga megszervezése, vizsgabiztosok általi lebonyolítása  A bizonyítványok kiállítása Képzések zárása, adminisztrációs feladatok elvégzése 
1.14.2.27. Közigazgatási alapvizsga és konzultáció lebonyolítása  A jelentkezők munkáltatói jóváhagyása a Probono rendszerében HI: tisztviselőPróbaidejéneklejártával   Az aláírt megbízási szerződések és teljesítésigazolások átadása ellenjegyzésre és számfejtésre a BAZMKH Pénzügyi és Gazdál-kodási Főosztálya részére   A számlázás kezdeményezése aBAZMKHPénzügyi és Gazdálkodási Főosztályánál



Vizsgaidőszakok és jelentkezési határidők meghirdetése

Statisztikai adatszolgáltatás
Beérkező jelentkezések fogadásaKonzultációk/vizsgák időpontjainak és helyszínének kijelölése  Felkészítő tanfolyamok oktatóinak kijelölése Konzultációs dokumentumok előkészítése

1.14.2.28. Közigazgatási szakvizsga és konzultáció lebonyolítása  A munkáltatók értesítéselevélben akonzultációsalkalmakról                                         Oktatók felterjesztéseAz OrszágosKözigazgatásiVizsgabizottság (OKV)titkárához   Aláírt megbízási szerződések átadása aBAZMKH Pénzügyi és Gazdál-kodási Főosztálya részére
Szakvizsgázók listájának megküldése a BAZMKH területi Illetékességéhez tartozó szervezeti egységektől   

Oktatók felkérése Vizsga lebonyolítása     Vizsgadokumentumok előkészítése   A vizsgabizottság kijelöléseKonzultáció lebonyolítása                                          Vizsgáztatók felterjesztéseaz OKVtitkáráhozOktatók felkéréseVizsgák zárása A munkáltatók,vizsgázók értesítéselevélben avizsga-alkalmakról  A számlázás kezdeményezése a BAZMKHPénzügyi és Gazdál-kodási Főosztályánál



Éves továbbképzési terv elkészítése és megküldése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részéreOrszágos szintű terv összesítése a Nemzeti KözszolgálatiEgyetem által1.14.2.29. Éves továbbképzési terv Éves továbbképzésiterv és kísérő levélÉrtékelő jelentés megküldése a Nemzeti KözszolgálatiEgyetem részéreNemzeti KözszolgálatiEgyetem részéről jelentés készítése a miniszter részére



Képzések iránti igények felmérése tervezés, tervkészítés

Képzések zárása, összegzése, értékelése, kimutatások készítése 
Jelentkezések nyilvántartásaKépzések időpontjainak, helyszínének meghatározása, előadókkal történő egyeztetés Képzéshez szükséges Informatikai eszközök Igénylése a BAZMKHPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályaInformatikai Osztályrészéről Nyilvántartás vezetése a hallgatókról a képzések teljesítésével kapcsolatban 

Képzés lebonyolításával összefüggő szervezési feladatok, képzési dokumentációk elkészítéseKépzés lebonyolítása Képzések zárása, adminisztrációs feladatok elvégzése
1.14.2.30. Belső továbbképzések szervezése

Munkáltatók, szervezeti egységek vezetőinek értesítő levél a képzés idő-pontjáról 
Szervezetiegység vezetőinek tájékoztatása a továbbképzési kötelezettség Teljesítéséről 

 Tájékoztató levél a Nemzeti Közszolgálati EgyetemRészére



1.14.2.31. Építésügyi vizsga szervezés folyamataÉpítésügyi vizsgára jelentkezések nyilvántartásba vétele Felkészítő konzultációk, vizsgák időpontjainak és helyszínének meghatározása, egyeztetések az előadókkal
Képzéshez szükséges Informatikai eszközök Igénylése a BAZMKH Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályInformatikai OsztályarészérőlVizsga zárása: vizsganyilvántartás vezetése, egyéb adminisztrációs feladatokVizsgadokumentumok előkészítése,vizsga lebonyolításaVizsgabizottság összeállításaVizsgacsoportok összeállítása, vizsgaértesítések megküldése a munkáltatóknakKonzultációs dokumentumok előkészítése, szervezési feladatok ellátása a képzés helyszínén

Statisztika készítése, nyilvántartások vezetése
      Felkészítő tanfolyamok       előadóinak kijelölése,     felkérése, felkérő    levél kiküldése         Értesítő levél    kiküldése: munkáltatók értesítése a konzultációról



Anyakönyvi szakvizsgameghirdetése, jelentkezéseknyilvántartásba vétele
Anyakönyvi szakvizsgaszámlázásához szükséges számlarendelvény összeállítása a Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály részére

Felkészítő konzultációk, vizsgákidőpontjainak és helyszíneinek meghatározása,egyeztetés az előadókkal1.14.2.32. Anyakönyvi szakvizsga szervezése  Munkáltatók értesítésea konzultációról Konzultációs dokumentumok előkészítése, szervezési feladatok ellátásaa képzés helyszínén Vizsgacsoportokösszeállítása, vizsgaértesítések megküldése a munkáltatóknakGyakorlati vizsgabizottság kijelöléseVizsgadokumentumokelőkészítéseVizsgázók kiértesítésegyakorlati vizsga eredményérőlSzóbeli vizsgabizottság tagjainakkijelölése Szóbeli vizsga megvalósítása, bizonyítvány kiállítása



Miniszterelnökség tájékoztatása a közigazgatás korszerűsítésével, azelektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatban
 A közigazgatás korszerűsítésével, azelektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatosfeladatok területi összehangolása, szervezése

A közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatáskialakításávalkapcsolatos feladatokterületi összehangolására,szervezésére vonatkozófeladatok
1.14.2.33. A közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében történő közreműködés

Feladatok jóváhagyása



Közreműködés kérése a megyében foglalkoztatott tisztviselőkképzésével, továbbképzésével, valamint a szakember-utánpótlásmegszervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában
Feladatok elvégzése

Szükséges intézkedések megtétele
1.14.2.34. A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszternek a megyében foglalkoztatott tisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában történő közreműködés, a képzés elemzése, a továbbképzés színvonalának és eredményességének, az érintett szerveknél a szükséges intézkedések kezdeményezése.

Intézkedésekjóváhagyása



Képzési igények felmérése
 Képzések felvétele a Probono rendszerben

Megküldött képzésiigények áttekintése
1.14.2.35. A központi szakmai tervek figyelembevételével a Kormányhivatal járási hivatalainak feladatkörébe tartozó, állami tisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok ellátásának összehangolásában történő közreműködés

Képzési igényekjóváhagyása



Iratkezelési éves ellenőrzési ütemterv készítéseFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÜtemterv jóváhagyása Felelős: FőigazgatóJóváhagyott ütemterv alapján a jegyző értesítése helyszíni ellenőrzésrőlFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÜtemterv megküldése a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z. Megyei LevéltáránakFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
1.14.2.36. Iratkezelési ellenőrzések a Kormányhivatal szervezeti egységeinél

Értesítő levél kérdéssorralEllenőrzési jegyzőkönyv 3 példányban Helyszíni ellenőrzésFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályEllenőrzési jegyzőkönyv megküldése egyetértésre a jegyzőnekFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály



Aláírt ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányának megküldése a jegyző és a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.Z. Megyei Levéltára részére Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Jegyzőkönyv visszaküldése intézkedési tervvel Felelős: Jegyző Utóellenőrzés lefolytatásaFelelős:Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály Döntés az utóellenőrzés szükségeséségről



Egyedi Iratkezelési Szabályzat bekérése jegyzőktőlFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályBeérkezett Egyedi Iratkezelési Szabályzatok áttekintése, vélemény előkészítéseFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályEgyedi Iratkezelési Szabályzat megküldése egyetértésre a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z. Megyei Levéltára részére Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
1.14.2.37. Egyetértési jog gyakorlása önkormányzati hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata tekintetében

Egyetértési joggal ellátottEgyedi Iratkezelési Szabályzat   
Módosító javaslatokról tájékoztatás küldése a jegyzőnekFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályMódosítás szükségességének megállapítása

Egyetértési joggal ellátott Egyedi Iratkezelési Szabályzat megküldése a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z. Megyei Levéltára és a jegyző részére Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályEgyetértési jog gyakorlása az Egyedi Iratkezelési Szabályzat tekintetében Felelős: kormánymegbízott Módosított Egyedi Iratkezelési Szabályzat beküldéseFelelős: jegyzőMódosított Egyedi Iratkezelési Szabályzat áttekintéseFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály



Iratkezelési ellenőrzési ütemterv készítéseFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályÜtemterv jóváhagyása Felelős: FőigazgatóJóváhagyott ütemterv alapján a szervezeti egység vezetőjének értesítése helyszíni ellenőrzésrőlFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
1.14.2.38. Iratkezelési ellenőrzések a Kormányhivatal szervezeti egységeinél

Értesítő levél Ellenőrzési jegyzőkönyv 2 példányban Helyszíni ellenőrzésFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályEllenőrzési jegyzőkönyv készítése és megküldése az ellenőrzéssel érintett szervezeti egység vezetője részéreFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályMegállapított hiányosságok ellenőrzése a tárgyévet követő év helyszíni ellenőrzése soránFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályJegyzőkönyv visszaküldése intézkedési tervvel Felelős: érintett szervezeti egység vezetője



Iratkezelési segédletek beszerzésére irányuló kérelem megküldéseFelelős: érintett szervezeti egység vezetőjeIratkezelési segédlet beszerzése  Felelős: Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Iratkezelési segédlet hitelesítéseFelelős: iratkezelésért felelős szervezeti egység vezetőjeIratkezelési segédletek főnyilvántartó könyvben történő nyilvántartásba vételeFelelős: iratkezelésért felelős szervezeti egység vezetője 

1.14.2.39. Iratkezelési segédletek nyilvántartása
Iratkezelési segédlet átadása az igénylő részéreFelelős: iratkezelésért felelős szervezeti egység vezetője

Iratkezelési segédlet megküldése a kérelmet benyújtó szervezeti egység vezetője részére  Felelős: Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály/Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály



A szervezeti egységek vezetőinek felhívása részjelentés készítésére az iratkezelési szabályok végrehajtásárólFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályRészjelentések megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraFelelős: valamennyi szervezeti egység vezetőjeJelentés megküldése Főigazgató részére   Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 
1.14.2.40. A szabályszerű iratkezelés végrehajtásáról szóló kormánymegbízotti jelentés készítése

Kormányhivatali jelentés előkészítése  Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztályra Kormányhivatali jelentés Főigazgató által jóváhagyott jelentés megküldése Kormánymegbízott részére aláírásra  Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály



Papír alapon, KÉR rendszeren vagy elektronikus úton érkezett küldeményérkeztetése

Papír alapon, KÉRrendszeren, vagy elektronikusúton érkezett küldemény érkeztetése
Érkeztetési azonosítóelhelyezése a kísérőlapon1.14.2.41. A Kormányhivatal székhelyére beérkezett küldemények érkeztetése  

Érkeztetés nyilvántartásaérkeztető könyvben„Feladó ismeretlen”szövegrész feltüntetése, ha a feladóolvashatatlan, névtelenPapír alapú küldeményesetén érkeztetőbélyegző lenyomatánakelhelyezése a borítékon, iraton, rovatainakkitöltése Elektronikusan érkezőküldemény megnyithatóságánakellenőrzéseJogkövetkezmény fűződése eseténpapír alapú irat borítékjának csatolásaaz irathoz



Érkező, keletkező irat Iktatással történő nyilvántartásba vételeHI:beérkezés napja, legkésőbb azt követő napFelelős: ügykezelő
Átirat nélkül, továbbítás céljából érkező irat másolása, másoláson iktatóbélyegző lenyomatának elhelyezéseHI: iktatást követően haladéktalanulFelelős: ügykezelő Iktatóbélyegző lenyomata helyhiány miatt nem lehetséges, a bélyegző lenyomat nélkül kell az iraton feltüntetni az adatokatHI: iktatáskorFelelős: ügykezelő Az iktatóbélyegző lenyomatának elhelyezése az iratonHI: iktatáskorFelelős: ügykezelőAz iktatóbélyegző rovatainak kitöltéseHI: iktatáskorFelelős: ügykezelő Elektronikus iktatókönyvbe történő bejegyzés HI: iktatáskorFelelős: ügykezelő1.14.2.42. A Kormányhivatal székhelyén lévő szervezeti egységek iratanyagainak iktatása



Feladó szervezeti egységtől a beborítékoltiratok átvétele a Központi PostázóbanHI:beérkezés napjaFelelős: ügykezelő
Irat címzett részére történő dokumentálttovábbításaHI: átadást követően haladéktalanulFelelős: futár vagy postai szolgáltató

Belső futár részére átadókönyvveliratok átadásaHI: beérkezés napja, Felelős: ügykezelő Borítékok pecséttel és ragszámmal történő ellátásaHI: beérkezés napjaFelelős: ügykezelőBelső nyilvántartásban történő rögzítés(ragszám, név, helyiség)HI: beérkezés napjaFelelős: ügykezelő Az expediálni kívánt iratanyag szétválogatása HI: azonnalFelelős: ügykezelő1.14.2.43. A Kormányhivatal székhelyéről történő expediálás elvégzése Futárral történő továbbításPostai úton történő továbbításExpediálás tényének rögzítése az iratonés a Poszeidon programbanHI: elküldés napjaFelelős: ügykezelőExpediálandó iratokÁtadása Magyar PostaNyrt munkatársa részéreHI: elküldés napjaFelelős: ügykezelő



Irattározásra kijelölt ügyiratok alszám szerint növekvő sorrendben elhelyezése, előadói ív hiánytalan kitöltéseFelelős: érintett szervezeti egység ügyintézőjeÜgyirat irattárba helyezésének engedélyezéseFelelős: érintett szervezeti egység vezetője
Ügyiratok átadása átadás-átvételi jegyzék kíséretébenFelelős: érintett szervezeti egység vezetője

Egyeztetés a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztállyal az iratok átadásárólFelelős: érintett szervezeti egység vezetője
1.14.2.44. Központi irattárba iratanyag átvétele

Ügyiratok lezárása a Poszeidon ügyiratkezelő rendszerbenFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Átadás-átvételi jegyzék készítéseFelelős: érintett szervezeti egység vezetője



Irattározott ügyiratok irattárba helyezése Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Az ügyiratok szétválogatása irattári tételszám szerint Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályAz ügyiratok főszám szerint növekvő számsorrendbe tételeFelelős:Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 



 Selejtezési bizottság kijelölése érdekében feljegyzés készítéseFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztálySelejtezési bizottság tagjainak kijelölése  Felelős: Főigazgató
Selejtezési jegyzőkönyv készítése 3 példánybanFelelős: iratkezelésért felelős szervezeti egység vezetőjeIratjegyzék alapján iratok leválogatásaFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály (selejtezési bizottság)

1.14.2.45. Központi irattári anyag selejtezése
Záradékolt jegyzőkönyv visszaérkezését követően a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály értesítése az iratanyag megsemmisítésre történő elszállítása érdekébenFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály (selejtezési bizottság)
Selejtezendő anyag lekérdezése az ügyiratkezelő rendszerből  és iratjegyzék nyomtatása  Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály (selejtezési bizottság)

Selejtezési jegyzőkönyv megküldése a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z. Megyei Levéltára részére záradékolás céljábólFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály (selejtezési bizottság)



Szervezeti egységek vezetőinek felhívása selejtezési eljárás lefolytatásáraFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztálySelejtezési bizottság kijelölése  Felelős: iratkezelésért felelős szervezeti egység vezetője 
Selejtezésre leválogatott iratok jegyzékével selejtezési jegyzőkönyv készítése 3 példánybanFelelős: iratkezelésért felelős szervezeti egység vezetője (selejtezési bizottság)Iratkezelési kérdések megválaszolása, selejtezési eljárás szakmai támogatásaFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

1.14.2.46. Közreműködés a székhelyen kívüli szervezeti egységek irattári anyagának selejtezésében
Záradékolt jegyzőkönyv visszaérkezését követően a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály értesítése az iratanyag megsemmisítésre történő elszállítása érdekébenFelelős: iratkezelésért felelős szervezeti egység vezetője (selejtezési bizottság)

A selejtezési eljárás során felmerülő iratkezelési kérdések továbbítása a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraFelelős: érintett szervezeti egység vezetője (selejtezési bizottság)
Selejtezési jegyzőkönyv megküldése a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z. Megyei Levéltára részére záradékolás céljábólFelelős: iratkezelésért felelős szervezeti egység vezetője (selejtezési bizottság)



Hivatali kapu adatok módosításának kezdeményezése Felelős: érintett szervezeti egység vezetője (főkapcsolattartó) Csatlakozó szervezet neve, hivatali e-mail cím, megye,új ügykezelő felvétele, meglévő ügykezelő törlése, jelszómódosításFelelős: szervezeti egység vezetője (főkapcsolattartó)
Módosítási kérdőív/kísérőlevél aláírása kormánymegbízott által   Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 

1.14.2.47. Hivatali Kapu adatainak módosítása
Módosítási kérdőív/kísérőlevél megküldése a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. részéreFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

MÁK kód, főkapcsolattartó adatainak, ÁNYT használatával kapcsolatos adatok módosításaFelelős: szervezeti egység vezetője (főkapcsolattartó)Döntés a tartalmielőírásoknak való megfelelésről Javított csatlakozási kérdőív megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraFelelős: érintett szervezeti egység vezetőjeMódosítási kérdőív megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraFelelős: érintett szervezeti egység vezetője Tárhely adminisztráció felületén adatmódosítások elvégzéseFelelős: érintett szervezeti egység vezetője (főkapcsolattartó)



Csatlakozási kérdőív kitöltése és megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraFelelős: érintett szervezeti egység vezetőjeBeérkezett csatlakozási kérdőív tartalmi ellenőrzéseFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Csatlakozási kérdőív/kísérőlevél aláírása kormánymegbízott által   Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 

1.14.2.48. Hivatali Kapu létrehozása
Csatlakozási kérdőív megküldése a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. részéreFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

Egyeztetés az érintett szervezeti egység vezetőjével Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályDöntés a tartalmi előírásoknak való megfelelésről
Csatlakozási kérdőív word és pdf.  formátumban 

Javított csatlakozási kérdőív megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraFelelős: érintett szervezeti egység vezetője



Elektronikus aláírásra jogosultakról központi nyilvántartás létrehozásaFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályIgénylőlap megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra  Felelős: szervezeti egység vezetője 
1.14.2.49. Nyilvántartás vezetése elektronikus aláírásra jogosultakról

Igénylőlap nyilvántartásba vételeFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Elektronikus iratkezelési jogosultság igényléseFelelős: szervezeti egység vezetőjeJogosultság beállításaFelelős: Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályA Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály értesítése a igénylésről az igénylőlap megküldésével Felelős: Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály



Kormányhivatalok egységes iratkezelésiszabályzatának kibocsátása
Az ügyviteli, ill. iratkezelési cselekmények szabályszerű elvégzése Az egyedi iratkezelési szabályzat közzététele a kormányhivatal honlapjánAz egyedi iratkezelési szabályzat rendelkezéseinek megismerése, megimerési záradék kitöltéseKormányhivatalegyedi iratkezelési szabályzatának megalkotása 1.14.2.50. Az ügyviteli tevékenység összehangolásának kezdeményezése Tájékoztató levél az egységesügyviteli tevékenységgelkapcsolatosan szervezeti egységekvezetői részéreKormányhivatalok egységes ügyviteli cselekményeinek előírása 



Szervezeti egység vezetője által kitöltött igénylőlap megküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraIgénylőlap formai és tartalmi áttekintése   Feljegyzés készítése a megrendelt bélyegzők jóváhagyása érdekében Egyeztetés az érintett szervezeti egységgel
1.14.2.51. Hivatali bélyegző megrendelése

Bélyegzők átadása átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretébenBélyegzők beérkezését követően kapcsolatfelvétel az érintett szervezeti egység vezetőjével
Döntés a formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésről  Feljegyzés megküldése a Pénzügyi Gazdálkodási Főosztály részére a bélyegzők megrendelése érdekébenAz igényelt bélyegzők bélyegzőnyilvántartásba felvétele



Bélyegző-nyilvántartás hivatalos megnyitásaBélyegző megrendelése   A bélyegző használójának aláírása a bélyegzőnyilvántartásban, további adatmezők kitöltéseÁtadás-átvételi-jegyzőkönyv felvétele
1.14.2.52. Hivatali bélyegző nyilvántartása 

Bélyegzőlenyomat elhelyezése a bélyegzőnyilvántartásban



A szervezeti egység selejtezésre szánt bélyegzőinek eljuttatása a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályraFelelős: érintett szervezeti egység vezetőjeÁtadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele az átvett bélyegzőkrőlFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály
Selejtezési jegyzőkönyv engedélyeztetéseFelelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztálySelejtezési jegyzőkönyv felvétele Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 

1.14.2.53. Hivatali bélyegzők selejtezése
Bélyegzőpárnák eltávolítása és megsemmisítése Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály/Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

A bélyegző visszaadás tényének rögzítése a bélyegző-nyilvántartásban Felelős: Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 



Az ügyintézési határidő elmulasztásával, valamint a függőhatályú döntések hatályossáválásával összefüggő intézkedésekről szóló Kormánymegbízottiutasítás áttanulmányozása 
Táblázatok rendszerezése

Szervezeti egységekmegkeresése a haviadatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban
Összesített adatokjóváhagyása

1.14.2.54. Határidő túllépés nyilvántartása Tájékoztató levél és táblázatTáblázat és feljegyzésSzervezeti egységek által megküldött adatszolgáltatásösszesítése  



Közérdekű bejelentés beérkezése

Bejelentő tájékoztatása
Közérdekű bejelentések, névtelen bejelentések hatásköri és illetékességikövetelményeknek valómegfelelőségénekvizsgálata

Bejelentő tájékoztatásánakjóváhagyása
1.14.2.55. Közérdekű bejelentés

Bejelentő tájékoztatása az áttétel megtörténtérőlBejelentő tájékoztatása hatáskör, illetékességhiányáról, illetve a jogszabályi lehetőségekről Áttétel az eljárásra jogosult szervnektájékoztatás, intézkedés kérésével



A szervezeti egységek által megküldött ügyrend tervezeténekáttekintése
Honlapon történő közzétételérdekében továbbítás a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztálya részére

Beérkezett ügyrend tervezet véleményezése Ügyrend tervezeténekjóváhagyása 
1.14.2.56. Ügyrend véleményezés Tájékoztató levél ésvéleményezett ügyrend tervezetmegküldése a szervezeti egység részéreIsmételten megküldött, javított ügyrendtervezetének áttekintése



Miniszterelnökség megkeresése a Kormányablakokat érintően
Adatszolgáltatás megküldése aMiniszterelnökség részére

Járási hivatalokmegkeresése az adatkéréssel kapcsolatbanAdatszolgáltatásjóváhagyása
1.14.2.57. Kormányablakkal kapcsolatos adatkérések összehangolása Tájékoztató levél, szükség esetén táblázat Táblázat vagy szöveges dokumentumJárási hivatalok által megküldött adatszolgáltatásösszesítése  



Miniszterelnökség megkeresése a Kormányablakokat érintő panaszokkalkapcsolatban
Adatszolgáltatás megküldése aMiniszterelnökség részére

Szervezeti egységekmegkeresése a haviadatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban
Összesített adatokjóváhagyása

1.14.2.58. Kormányablakokat érintő panaszokkal kapcsolatos adatszolgáltatás Tájékoztató levél és táblázatTáblázatSzervezeti egységek által megküldött adatszolgáltatásösszesítése  



Miniszterelnökség félévente történő adatszolgáltatás kérése adatvédelmi jelentésekkelkapcsolatban
Adatszolgáltatás megküldése a Miniszterelnökség részére

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a szervezetiegységek megkeresése
Adatszolgáltatás jóváhagyása

1.14.2.59. Adatvédelmi jelentésekkel kapcsolatos féléves adatszolgáltatás  Tájékoztató levél éstáblázatTájékoztató levél és táblázatSzervezeti egységektőlbeérkező adatoktáblázatban történőösszesítése



Miniszterelnökség adatkérése a Kormányablakok heti ügy- és ügyiratforgalmával, ügyfélszámávalés felmerülő problémáival kapcsolatban
Összesített táblázatok rendszerezése

Járási hivatalokmegkeresése a Miniszterelnökség részérehetente történő adatszolgáltatási kötelezettségről
Táblázatokjóváhagyása

1.14.2.60. Kormányablak heti jelentések összesítése  Tájékoztató levél és a Miniszterelnökség által készített táblázatokTáblázatokJárási hivatalok által hetente megküldött adatokrendszerezése havi, negyedéves, féléves és éves szinten 



Oktatáson, képzésen történő részvételhez engedély kéréseFeljegyzés készítése a részvétel engedélyezése tárgyában Főigazgató részére
Engedélyezést tartalmazó levél megküldése az érintett szervezeti egység vezetője részére   

1.14.2.61. Oktatásokon, képzéseken történő részvétel engedélyezése
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály értesítése az engedélyezésről

Érintett szervezeti egység vezetőjének értesítéseTájékoztató levél Részvétel jóváhagyása Tájékoztató levél NEMIGEN



Szervezeti egységek vezetői által előkészített normatívutasítás-tervezetek megküldése a Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztálya részére
Normatív utasítás honlapontörténő közzététele és nyilvántartásban történőrögzítése

A beérkezett tervezet tartalmi elemeinek áttekintése, szükség esetén javításra történővisszaküldéseNormatívutasítás-tervezet jóváhagyása
1.14.2.62. A normatívutasítás-tervezetek jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálata Tájékoztató levél és normatívutasítás-tervezetJavított tervezetismételt áttekintése



Utazási akta beküldése a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztályra Hiánypótlásra felhívás
Az utazási akta továbbítása aPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályraFeljegyzés készítése kormánymegbízott részére engedélyezés tárgyában 

1.14.2.63. Külföldi kiküldetés koordinációjával kapcsolatos feladatok
Úti jelentés elfogadása

Hiányzó dokumentumok pótlása és beküldés a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési OsztályAz utazási akta teljes körűségének megállapítása
Elszámolás megküldése aPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályraÚti jelentés megküldése aKoordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztályra



KÉR rendszeren keresztül érkező iratok folyamatos ellenőrzéseBeérkezett iratok címzettjének ellenőrzése
Az irat nyomtatása és továbbítása a szignálásra jogosult részére Az irat nyomtatása és továbbítása a szignálására jogosult részére  

1.14.2.64. KÉR rendszeren keresztül érkező iratok kezelése
A KÉR központból érkező papír alapú irat csatolása az KÉR rendszeren keresztül érkezett irathoz  

Az irat továbbítása a címzett szervezeti egység részére  Irat iktatása és átadása az ügyintéző részére  
Címzett egyeztetése a  beérkezés helyével Az irat iktatása és átadása az ügyintéző részére  



A járási hivatal kialakításával kapcsolatban korábban megállapodást kötő önkormányzat kezdeményezi a járási megállapodásmódosítását
Módosított járási megállapodásmegküldése az önkormányzatrészére

A járási megállapodásmódosítása indokainak levezetéseDöntés a járásimegállapodásmódosításáról
1.14.2.65. Járási megállapodások módosításának előkészítése 

Tájékoztató levélÖnkormányzat tájékoztatása a döntésről Önkormányzat megkeresése a módosításhozszükséges dokumentumokbekérésévelkapcsolatbanNEM IGEN Módosított járásimegállapodás előkészítése a beérkeződokumentumok alapján
Feljegyzés

Módosított járásimegállapodás véleményezésre történőmegküldése a Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály, valamint aJogi és PerképviseletiOsztály részére FeljegyzésA szervezeti egységek véleményének járási megállapodásbanmódosításában történőrögzítése Módosított járásimegállapodásjóváhagyása Feljegyzés



Négy főből álló bizottság felállítása az elismerés adományozásánakelőkészítése érdekében
Elismerések átadása az augusztus20-ai kormányhivatali ünnepségen

A bizottság tagjai 3 település polgármestere ésjegyzője tekintetében tehetnek az elismerés adományozására vonatkozó szöveges javaslatot
Döntés az elismerésadományozásáról

1.14.2.66. Kormánymegbízotti dicséret előkészítése helyi önkormányzati vezetők részéreSzöveges javaslatA bizottság a – főigazgatójavaslata alapján – 3 javaslatot választ ki és terjeszt a kormánymegbízott elé



Nemzeti Közszolgálati Egyetemtájékoztatása kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés indulásáról
Nemzeti Közszolgálati Egyetemtájékoztatása a beiskolázandószemélyekről

Szakirányú továbbképzésrebeiskolázandó személyekrevonatkozó javaslat kérése
Beiskolázandó személyekjóváhagyása

1.14.2.67. Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés Tájékoztató levélBeérkezett javaslatok összesítése Feljegyzés



Nemzeti Közszolgálati Egyetemtájékoztatása közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés indulásáról
Nemzeti Közszolgálati Egyetemtájékoztatása a beiskolázandószemélyekről

Szakirányú továbbképzésrebeiskolázandó személyekrevonatkozó javaslat kérése
Beiskolázandó személyekjóváhagyása

1.14.2.68. Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés Tájékoztató levélBeérkezett javaslatok összesítése Feljegyzés 



A szervezeti egységek által elkészített, a működési kérdésekkel kapcsolatos negyedéves jelentés megküldése a Jogi és Koordinációs FőosztályKoordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztálya részére
Szükséges intézkedések megtétele az elfogadott javaslatok alapján

Jelentés áttekintése, javaslatok összegzéseJavaslatokjóváhagyása 
1.14.2.69. Működési kérdésekkel kapcsolatos negyedéves jelentés Feljegyzés készítése



1.14.3.1 Jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárás főosztályon (önálló jogállású osztályon) alkalmazásra kerülő foglalkoztatottak esetébenA szervezeti egység vezetője kísérő levéllel ellátva a felvételi javaslati adatlapot megküldi a kinevezéshez/munkaszerződéshez szükséges iratokkal együtt a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára (felvétel legkorábbi időpontja a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerinti lehet).A humánpolitikai referens ellenőrzi a beérkezett iratokat, hiány esetében annak pótlása iránt haladéktalanulintézkedik. Amennyiben minden rendelkezésre áll, a felvételi javaslati adatlapot aláírást követően osztályvezető útján a kormánymegbízott részére továbbítja.A kormánymegbízott – munkáltatói jogkörében eljárva – dönt a foglalkoztatásról, amennyiben nem kívánjafoglalkoztatni a felvételre javasolt személyt, a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályaerről tájékoztatja a szervezeti egység vezetőjét írásban.A felvételre javasolt személy kinevezési iratait a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályhumánpolitikai referense elkészíti.Az elkészített iratokat (ellenőrző listával együtt) az osztályvezető részére ellenőrzés (szignálás) céljából a humánpolitikai referens benyújtja.(A kinevezési iratok/munkaszerződés elkészítésével egy időben az informatikai rendszerekben ésnyilvántartásokban is rögzítésre kerülnek a szükséges adatok.)Az ellenőrzést követően a kormánymegbízott és a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által ellenjegyzett kinevezés/munkaszerződés (és mellékleteik) az illetékes szervezeti egységbe az állami tisztviselő/ államiügykezelő/ munkavállaló által történő aláírás céljából megküldésre kerül.Az állami tisztviselő/ állami ügykezelő/ munkavállaló aláírását követően egy példány a foglalkoztatottat illetimeg. A többi példány a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály részére történő visszaküldéséről a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni.Aláírást követő visszaérkezése után egy példány a Magyar Államkincstárba kerül továbbításra.



1.14.3.2 Jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárás a járási hivatalban alkalmazásra kerülő foglalkoztatottak esetébenA munkáltatói jogkör gyakorlója kísérő levéllel ellátva a felvételi javaslati adatlapot megküldi a kinevezéshez/munkaszerződéshez szükséges iratokkal együtt a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára (felvétel legkorábbi időpontja a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerinti lehet).A humánpolitikai referens ellenőrzi a beérkezett iratokat, hiány esetében annak pótlása iránt haladéktalanulintézkedik. Amennyiben minden rendelkezésre áll, a felvételi javaslati adatlapot aláírást követően osztályvezető útján a kormánymegbízott részére továbbítja.A kormánymegbízott a kinevezni javasolt személy ellen – a felvételről szóló tájékoztatást követő – 15 naponbelül kifogással élhet. A felvételi javaslati adatlapon kerül meghatározásra, hogy kifogással él – e,vagy nem kíván kifogással élni.Az elkészített iratokat (ellenőrző listával együtt) az osztályvezető részére ellenőrzés (szignálás) céljából a humánpolitikai referens benyújtja.(A kinevezési iratok/munkaszerződés elkészítésével egy időben az informatikai rendszerekben ésnyilvántartásokban is rögzítésre kerülnek a szükséges adatok.)Az ellenőrzést, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály általi pénzügyi ellenjegyzést követőenaz illetékes szervezeti egységbe az állami tisztviselő/ állami ügykezelő/ munkavállaló és a munkáltatói jogkör gyakorlója részére aláírás céljából megküldésre kerül az irat.Aláírást követő visszaérkezése után egy példány a Magyar Államkincstárba, egy példány a foglalkoztatottrészére kerül továbbításra.
Amennyiben nem emel kifogásta felvételre javasolt személyellen, úgy a kinevezési iratokata humánpolitikai referenselkészíti. Amennyiben kifogással él a a felvételre javasolt személyellen, úgy erről a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályatájékoztatja a munkáltatóijogkör gyakorlóját.



1.14.3.3 Közfoglalkoztatotti jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárás főosztályon alkalmazásra kerülő foglalkoztatottak esetébenA humánpolitikai referens ellenőrzi a beérkezett iratokat, hiány esetében annak pótlása iránt haladéktalanulintézkedik. Amennyiben minden irat rendelkezésre áll, a közvetítő lapot az osztályvezető útján afőigazgató részére továbbítja aláírás céljából.A közvetítő lap aláírását követően 1 példány visszaküldésre kerül a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási,Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási Osztálya részére.A felvételre javasolt személy közfoglalkoztatási szerződéssel kapcsolatos iratait a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály humánpolitikai referense elkészíti.Az elkészített iratokat (ellenőrző listával együtt) az osztályvezető részére ellenőrzés céljából a humánpolitikai referens benyújtja. (A közfoglalkoztatási szerződés elkészítésével egy időben az informatikai rendszerekben és a nyilvántartásokban is rögzítésre kerülnek a szükséges adatok.)Az ellenőrzést követően a kormánymegbízott és a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által ellenjegyzett közfoglalkoztatási szerződés (és mellékleteik) az illetékes szervezeti egységbe a foglalkoztatott által történő aláírás céljából megküldésre kerül.A dolgozó aláírását követően egy példány a foglalkoztatottat illeti meg. A többi példány Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály részére történő visszaküldéséről a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni.Aláírást követő visszaérkezése után egy-egy példány a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra és a Magyar Államkincstárba kerül továbbításra.



1.14.3.4 Közfoglalkoztatotti jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárás járási hivatalban alkalmazásra kerülő foglalkoztatottak esetébenA humánpolitikai referens ellenőrzi a beérkezett iratokat, hiány esetében annak pótlása iránt haladéktalanul intézkedik. Amennyiben minden irat rendelkezésre áll, a közvetítő lapot az osztályvezető útján a főigazgató részére továbbítja aláírás céljából.A közvetítő lap aláírását követően 1 példány visszaküldésre kerül a  járási hivatal foglalkoztatási osztálya részére.A felvételre javasolt személy közfoglalkoztatási szerződéssel kapcsolatos iratait a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály humánpolitikai referense elkészíti.Az elkészített iratokat (ellenőrző listával együtt) az osztályvezető részére ellenőrzés céljából a humánpolitikai referens benyújtja. (A közfoglalkoztatási szerződés elkészítésével egy időben az informatikai rendszerekben és a nyilvántartásokban is rögzítésre kerülnek a szükséges adatok.)Az ellenőrzést követően a kormánymegbízott és a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által ellenjegyzett közfoglalkoztatási szerződés (és mellékleteik) az illetékes szervezeti egységbe a foglalkoztatott által történő aláírás céljából megküldésre kerül.A dolgozó aláírását követően egy példány a foglalkoztatottat illeti meg. A többi példány Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály részére történő visszaküldéséről a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni.Aláírást követő visszaérkezése után egy -egy példány a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra és a Magyar Államkincstárba kerül továbbításra.



1.14.3.5 Jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárás a Európai Uniós programban alkalmazásra kerülő foglalkoztatottak esetébenA humánpolitikai referens ellenőrzi a beérkezett iratokat, hiány esetében annak pótlása iránt haladéktalanul intézkedik. Amennyiben minden irat rendelkezésre áll, a felvételi javaslati adatlapot aláírást követően osztályvezető útján a kormánymegbízott részére továbbítja.A kormánymegbízott – munkáltatói jogkörében eljárva – dönt a foglalkoztatásról, amennyiben nem kívánja foglalkoztatni a felvételre javasolt személyt, a Jogi és Koordinációs Főosztály HumánpolitikaiOsztálya erről tájékoztatja a szervezeti egység vezetőjét írásban.A felvételre javasolt személy kinevezési/munkaszerződéssel összefüggő iratait a Jogi és KoordinációsFőosztály Humánpolitikai Osztály humánpolitikai referense elkészíti. Az elkészített iratokat (ellenőrző listával együtt) az osztályvezető részére ellenőrzés céljából a humánpolitikai referens benyújtja. (A kinevezési iratok, munkaszerződés elkészítésével egy időben az informatikai rendszerekben és a nyilvántartásokban is rögzítésre kerülnek a szükséges adatok.)Az ellenőrzést követően a kormánymegbízott és a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által ellenjegyzett kinevezés/munkaszerződés (és mellékleteik) az illetékes szervezeti egységbe az állami tisztviselő/munka-vállaló által történő aláírás céljából megküldésre kerül.Az állami tisztviselő/munkavállaló aláírását követően egy példány a foglalkoztatottat illeti meg. A többi példány Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály részére történő visszaküldéséről a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni.Aláírást követő visszaérkezése után egy példány a Magyar Államkincstárba kerül továbbításra.
A járási hivatalban történő munkavégzés esetén A főosztályokon történő munkavégzés esetén



1.14.3.6 PályáztatásHáromtagú előkészítő bizottság létrehozása – a beérkező pályázatok értékelése céljából – a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig.A pályázati anyagot tartalmazó érkeztető bélyegzővel ellátott, sértetlen, zárt borítékok megszámlálása az előkészítő bizottság által a pályázatok benyújtására előírt határidő lejártát követően.A benyújtott pályázati anyagok számának jegyzőkönyvben történő rögzítése, feltüntetve, hogy ebből mennyi érkezett határidőben, illetve határidőn túl.Az érvénytelenül pályázók haladéktalan értesítése pályázatuk érvénytelenségéről, illetve azérvényesen pályázók közül a szóbeli meghallgatásra kiválasztott pályázók értesítése a szóbeli meghallgatásról.A szóbeli meghallgatást követően, a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 30 napon belül a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése.A nyertes pályázó(k) kiválasztásaA pályázat eredménytelenneknyilvánításaAz érvényesen pályázók tájékoztatásaa pályázat eredménytelenségéről A nyertes, illetve a nem nyertespályázók kiértesítése a pályázateredményéről



1.14.3.7 A pályázati eljárás során megvalósuló interjúk megszervezése
Az egyeztetések során kialakult meghallgatások időpontjáról a kijelölt humánpolitikai referens feljegyzést készít főigazgató asszony részére.A kijelölt időpontban az interjúk lefolytatása.



1.14.3.8 Belső pályáztatásHáromtagú előkészítő bizottság létrehozása – a beérkező pályázatok értékelése céljából – a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig.A pályázati anyagot tartalmazó érkeztető bélyegzővel ellátott, sértetlen, zárt borítékok megszámlálása az előkészítő bizottság által a pályázatok benyújtására előírt határidő lejártát követően.A benyújtott pályázati anyagok számának jegyzőkönyvben történő rögzítése, feltüntetve, hogy ebből mennyi érkezett határidőben, illetve határidőn túl.Az érvénytelenül pályázók haladéktalan értesítése pályázatuk érvénytelenségéről, illetve azérvényesen pályázók közül a szóbeli meghallgatásra kiválasztott pályázók értesítése a szóbeli meghallgatásról.A szóbeli meghallgatást követően, a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 30 napon belül a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése.A nyertes pályázó(k) kiválasztásaA pályázat eredménytelenneknyilvánításaAz érvényesen pályázók tájékoztatásaa pályázat eredménytelenségéről A nyertes, illetve a nem nyertespályázók kiértesítése a pályázateredményéről



1.14.3.9 Kiválasztási és utánpótlási feladatok ellátása
Az adott munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel rendelkezőszemélyek önéletrajzainak továbbítása a szervezeti egység vezetője részére.



1.14.3.10 A jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése, rendszerezéseSzemélyes iratok(Taj kártya, személy-azonosító igazolvány,lakcímkártya,adóigazolvány) Képesítési előírásoknakmegfelelő képzettségetigazoló iratok 3 hónapnál nem régebbihatósági erkölcsi bizonyítvány Az előző jogviszonyokatigazoló dokumentumok/nem pályakezdőkesetében/NyilatkozatokAz ellenőrzést követően a humánpolitikai referens a személyes iratokról,az előző jogviszonyok igazolásáról, továbbá a képzettséget igazoló iratokról hiteles másolatot készít.A hiteles másolatok a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal és a nyilatkozatokkal együtt a kinevezési okiratok elkészítését követőena személyi anyag részét képezik.



1.14.3.11 Adatváltozásokkal kapcsolatos feladatok
Az ellenőrzést követően a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírtirat az az állami tisztviselő/ állami ügykezelő/ munkavállaló által történő hitelesítés céljából elektronikus úton megküldésre kerül.A dolgozó általi hitelesítést  követő visszaérkezése után az irat a személyi anyag részét képezi. A névváltozásról szóló irat esetében egy példány a Magyar Államkincstár részére továbbításra kerül.

- névváltozás, - lakcímváltozás,- bankszámlaszámváltozása



1.14.3.12 Időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat
Az aláírt orvosi beutalók megküldése a foglalkoztatottak részére.Az orvosi alkalmassági vélemények beérkezése után az orvosi alkalmassági vizsgálat dátumánakrögzítése a nyilvántartásra szolgáló rendszerben, továbbá az orvosi alkalmassági vélemény elhelyezése a személyi anyagban.A vizsgálaton megjelent személyekről szóló forgalmi listák egyeztetése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal a számlák kiállítását, teljesítésigazolását és kifizetését megelőzően.



1.14.3.13 Átsorolással kapcsolatos munkáltatói intézkedés előkészítéseAz esedékes magasabb előmeneteli fokozatba lépésre jogosult foglalkoztatottak a humánpolitikai rendszerekben nyilvántartott adatainak és személyi anyagának ellenőrzése a jogosultság fennállásaés az esedékesség időpontja vonatkozásában.A személyi anyag hiányossága eseténHaladéktalan intézkedés a hiányzódokumentumok beszerzésére Minden szükséges dokumentumrendelkezésre állAz átsorolásról szóló irat előkészítése (legkésőbb az esedékességet megelőzően 2 héttel), valamint a WINTISZT rendszerben történő rögzítése, majd ellenőrzést követően elektronikus úton történő megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére pénzügyi ellenjegyzés céljából. Az irat pénzügyi ellenjegyzése, majd visszaküldése a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára.Az irat elektronikus úton történő megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója részére aláírásra.Az irat munkáltatói jogkör gyakorlója általi aláírása, majd elektronikus úton történő visszaküldése a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára.A munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt irat elektronikus úton történő megküldése a jogosult részére.A dolgozó által elektronikusan hitelesített irat visszaküldése a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára, melyet követően a KIRA rendszerben az aláírt irat alapján az adatok rögzítésre, majd számfejtésre átadásra kerülnek.



1.14.3.14 Rendszeres személyi juttatások számfejtéséhez szükséges iratok elkészítése, adatok rögzítése, majd számfejtésre átadása a KIRA rendszerben A leadott iratok ellenőrzése a Humánpolitikai Osztály vezetője, vagy az általa kijelölt munkatársáltal.Az ellenőrzött irat pénzügyi ellenjegyzésre, majd aláírásra küldése.Az adatok ellenőrzése a KIRA rendszerben, majd számfejtésre átadása a KIRA rendszerben az aláírt irat alapján.



1.14.3.15 Szolgálati idő elismerésre való jogosultság (ideértve az előirányzat meghatározást is)A WINTISZT és KIRA rendszerekből az esedékes szolgálati idő elismerések lekérdezéseAz előirányzat meghatározása céljából a tárgyévben jogosultak listájának megküldése a Pénzügyi ésGazdálkodási Főosztály részére a tárgyévet megelőző évben a megadott határidőig.Az előirányzat módosítást érintő változások megküldése a tárgyév február 15. napjáig a Pénzügyi ésGazdálkodási Főosztály részére a tárgyév január 31. napjáig végrehajtott illetmény-felülvizsgálat eredményealapján.A személyi anyag hiányossága esetén Minden szükséges dokumentumrendelkezésre állAz esedékes szolgálati idő elismerésére jogosult foglalkoztatottaknak a rendszerekben nyilvántartott adatainak és személyi anyagának ellenőrzése a jogosultság fennállása és az esedékesség időpontja vonatkozásában.Haladéktalan intézkedés a hiányzódokumentumok beszerzéséreA szolgálati idő elismeréséről szóló határozat előkészítése (legkésőbb az esedékességet megelőzően 2 héttel), majd ellenőrzést követően megküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére pénzügyiellenjegyzés céljából.A határozat pénzügyi ellenjegyzése, majd visszaküldése a Jogi és Koordinációs FőosztályHumánpolitikai Osztályára.A határozat megküldése a munkáltatói jogkör gyakorlója részére aláírásra.A határozat munkáltatói jogkör gyakorlója általi aláírása, majd visszaküldése a Jogi és Koordinációs FőosztályHumánpolitikai Osztályára.A visszaérkezett határozat egy példányának, kísérő szöveggel történő továbbítása a Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály részére a szolgálati idő elismerés esedékesség napján történő kifizetése érdekében, illetve egypéldányának továbbítása a jogosult részére.A szolgálati idő elismerés kifizetésének rögzítése a WINTISZT rendszerben az SZJA Bérkarton KIRA rendszerben történő ellenőrzését követően.



1.14.3.16 Kinevezés módosítás jogviszony hosszabbítás és munkakörváltozás eseténFőosztályon (önálló jogállású osztályon)foglalkoztatottak esetén Kinevezés módosítás Járási Hivatalban foglalkoztatottak eseténJogviszony hosszabbítása Jogviszony hosszabbítása Munkakörváltozás  A szervezeti egység vezetője azállami tisztviselő/állami ügykezelőjogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelmet megküldi a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára. A szervezeti egység vezetője az államitisztviselő/állami ügykezelő munkakörváltozása esetén azerre irányuló kérelmet megküldi a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára.A humánpolitikai referens ellenőrzi a jogviszony hosszabbítás feltételeinek fennállását.A kérelem osztályvezető útján kormánymegbízott részére továbbításra kerül, aki dönt a továbbfoglalkoztatásról. A humánpolitikai referens ellenőrzi a jogviszony hosszabbítás feltételeinek fennállását.A járási hivatalvezető az állami tisztviselő/állami ügykezelőjogviszonyának meghosszabbításárairányuló kérelmet megküldi a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára.A kérelem osztályvezető útján kormánymegbízott részére továbbításra kerül.Egyetértés hiányaesetén a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai a munkáltatói jogkör gyakorlóját.
A járási hivatalvezető az államitisztviselő/állami ügykezelő munkakörváltozása esetén azerre irányuló kérelmet megküldi a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára.Megfelelés eseténa humánpolitikaireferens elkészítiaz iratot, ezzel egy időben az informa-tikai rendszerek-ben rögzítésre kerül a változás. Nem megfelelés esetén a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályatájékoztatja a szervezeti egységvezetőjét.Továbbfoglalkoztatás esetén a humánpolitikai referens elkészíti aziratot, ezzel egy időben az informatikai rendszerekben is rögzítésére kerül a változás.Osztályvezetői ellenőrzést követőenaz irat megküldésre kerül pénzügyiellenjegyzésre, majd aláírás céljából a kormánymegbízott részére.Az aláírást követően az irat a foglal-koztatott részére hitelesítés céljábólmegküldésre kerül. A hitelesítéstkövető visszaérkezése utána az irat  a személyi anyag részét képezi. Osztályvezetői ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül pénzügyi ellen-jegyzésre, továbbá a munkáltatói jogkörgyakorlójának aláírás céljából, majd a foglalkoztatott részére hitelesítés céljá-ból. A hitelesítést követő visszaérkezése utána az irat a személyi anyag részét képezi.Osztályvezetői ellenőrzést követőenaz irat megküldésre kerül aláíráscéljából a kormánymegbízott részére.Az aláírást követően az irat a foglalkoztatott részére hitelesítés céljából megküldésre kerül. A hitelesítést követő visszaérkezése utána az irat a személyi anyag részét képezi.

A humánpolitikai referens ellenőrzia foglalkoztatott végzettségét az újmunkakörhöz előírt képesítési előírásoknak való megfelelés szempontjából.Osztályvezetői ellenőrzést követőenaz irat megküldésre kerül aláírás cél-jából a munkáltatói jogkör gyakorlója részére. Az aláírást követően az irat a foglalkoztatott részére hitelesítés céljából megküldésre kerül. A hitelesí-tést követő visszaérkezése utána az irat a személyi anyag részét képezi.
A humánpolitikai referens ellenőrzia foglalkoztatott végzettségét az újmunkakörhöz előírt képesítési előírásoknak való megfelelés szempontjából. Megfelelés eseténa humánpolitikaireferens elkészítiaz iratot, ezzel egy időben az informatikai rendszerekben rögzítésre kerül a változás. Nem megfelelés esetén a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályatájékoztatja a a munkáltatói jogkör gyakorlóját.Egyetértés eseténa humánpolitikaireferens elkészítiaz iratot, ezzel egy időben az informa-tikai rendszerek-ben rögzítésre kerül a változás.



1.14.3.17 Kinevezés módosítás – belső áthelyezés
A humánpolitikai referens ellenőrzi a beérkező kérelmet, hiány esetében annak pótlásáról gondoskodik.A belső áthelyezést kezdeményező szervezeti egység vezetője – az érintett szervezeti egységvezetője és a munkáltatói jogkör gyakorlója általtörténő jóváhagyást követően – az erre irányulókérelmet megküldi a Jogi és Koordinációs Főosz-tály Humánpolitikai Osztályára ( a KözszolgálatiSzabályzatban foglaltak szerinti határidőben).Főosztály-Főosztály közötti ,Főosztály -Járási Hivatal közötti ,Járási Hivatal – Főosztály közötti belső áthelyezésBelső áthelyezésJárási Hivatal – Járási Hivatal közötti belsőáthelyezésA belső áthelyezést kezdeményező járási hivatal-vezető az érintett járási hivatalvezetővel történtegyeztetést követően a belső áthelyezésre irányulókérelmet megküldi a Jogi és Koordinációs Főosz-tály Humánpolitikai Osztályára ( a KözszolgálatiSzabályzatban foglaltak szerinti határidőben).Amennyiben minden irat rendelkezésre áll, a humánpolitikai referens elkészíti az iratot, és ellenőrzéscéljából az osztályvezető részére átadja.(Az irat elkészítésével egy időben az informatikai rendszerekben és nyilvántartásokban is átvezetésrekerülnek a változások).Ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül pénzügyi ellenjegyzésre a Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály részére, majd aláírás céljából a munkáltatói jogkör gyakorló(k) részére.A pénzügyileg ellenjegyzett és munkáltatói jogkör gyakorló(k) által aláírt irat megküldésre kerül a foglalkoztatott részére hitelesítés céljából.A hitelesítést követő visszaérkezése után az irat a személyi anyag részét képezi.



1.14.3.18 Munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás miatti kinevezés módosítás
Ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül pénzügyi ellenjegyzésre a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, majd aláírás céljából a hivatali szerv vezetője részére.A humánpolitikai referens ellenőrzés céljából átadja az iratot az osztályvezető részére.(Az irat elkészítésével egy időben az informatikai rendszerekben és a nyilvántartásokban is rögzítésre kerülnek az adatok.)A pénzügyileg ellenjegyzett és a hivatali szerv vezetője által aláírt irat megküldésre kerül a foglalkoztatott részére hitelesítés céljából.A hitelesítést követően a visszaérkezett irat a személyi anyag részét képezi.



1.14.3.19 Kinevezéstől eltérő foglalkoztatási okiratok (átirányítás, kirendelés) elkészítésével kapcsolatos feladatok
A beérkező javaslatok alapján a dokumentumok felülvizsgálata, szükség esetén módosítása.Ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül jogi ellen-jegyzés, majd a kirendelő, a kirendelést kérő általi aláírás, valamint foglalkoztatott általi aláírás céljából.A kirendelési megállapodások megszüntetéséről szóló ira-tok előkészítése (jogviszony átalakulása, a kirendelés lejár-ta vagy a felek általi megszüntetés alapján.)

Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás ÁtirányításKirendelésAz aláírt megállapodás alapján a kirendelésimegállapodások előkészítése. Átirányításról szóló dokumentum előkészítése.Amennyiben szüksé-ges véleményezésre a Jogi és Koordinációs Főosztály Perképviseleti Osztály részére megküldésre kerül. Az elkészített kirende-lési megállapodásokleadása osztályvezetőrészére ellenőrzés cél-jából.Amennyiben szüksé-ges véleményezésre a Jogi és Koordinációs Főosztály Perképviseleti Osztály részére megküldésre kerül.A beérkező javaslatok alapján az irat felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. Az elkészített irat leadá-sa osztályvezető részé-re ellenőrzés céljából.Ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül jogi ellen-jegyzés, majd a kirendelést kérő és a kirendelő szerv általi aláírás, valamint foglalkoztatott általi aláírás céljából. Az aláírt iratok elhelyezése a személyi anyagban és az ügy-iratban, továbbá a dolgozó részére 1 példány megküldése.
Az elkészített irat átadása az osztályvezető részére ellenőrzés céljából.Az ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül a munkáltatói jogkör gyakorló(k) részére, majd a foglalkoztatott részére aláírás céljából.Hosszabbítás esetén, az átirányításról szólóirat módosítása. Amennyiben az átirá-nyítás a lejárta előttmegszűnik, átirányításmegszüntetéséről szó-ló irat előkészítése.Az elkészített irat átadása az osztályvezető részére ellenőrzés céljából.Az ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, majd a foglalkoztatott részére aláírás céljából.Az aláírt iratok elhelyezése a személyi anyagban és az ügyiratban, továbbá a dolgozó részére 1 példány megküldése.A kijelölt humánpolitikai referens részére az iratmásolati példányának átadása a nyilvántartásbatörténő felvezetés céljából. 



1.14.3.20 Munkaköri leírásokkal kapcsolatos feladatokA szervezeti egység vezetője a munkaköri leírást elkészítiKormánymegbízott Úr által aláírandó iratesetében Járási hivatalvezető által aláírandó iratesetébenA szervezeti egység vezetője a dolgozóáltal aláírt munkaköri leírás 3 példányát megküldi a Jogi és Koordinációs FőosztályHumánpolitikai Osztálya részére A humánpolitikai referens ellenőrzi abeérkezett munkaköri leírások példányszá-mait, hiány esetében annak pótlása iránt haladéktalanul intézkedikA munkaköri leírás kormánymegbízott általtörténő aláírás céljából megküldésre kerülAláírást követően 1 példány a foglalkoztatottrészére megküldésre kerül. A további 2 példány a személyi anyag és az ügyiratrészét képezi
A szervezeti egység vezetője megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlója és dolgozó által aláírt munkaköri leírás 2 példányát  a Jogi és Koordinációs FőosztályHumánpolitikai Osztálya részéreA humánpolitikai referens ellenőrzi abeérkezett munkaköri leírások példányszá-mait, hiány esetében annak pótlása iránt haladéktalanul intézkedikA munkaköri leírás 1-1- példánya a személyianyagban illetve az ügyiratban kerül elhelyezésre



1.14.3.21 Helyettesítési díj megállapításával kapcsolatos feladatokHelyettesítés esetén a helyettesítendőszemély távollétének ellenőrzése a KIRA rendszerben. Betöltetlen munkakör eseténaz állománytábla ellenőrzése.Amennyiben a helyettesítési díjra jogosultság nem állapítható meg, a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya erről írásban tájékoztatja a szervezeti egység vezetőjét/kérelmező foglalkoztatottat.Amennyiben a helyettesítési díjra jogosultság megállapítást nyer az irat előkészítésre kerül.A humánpolitikai referens megvizsgálja a beérkező kérelmet.
A humánpolitikai referens ellenőrzés céljából átadja az iratot az osztályvezetőnek.Az aláírt irat visszaérkezését követően egy hiteles példány megküldésre kerül a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére a helyettesítési díjszámfejtése céljából, továbbá a foglalkoztatott részére.Ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül pénzügyi ellenjegyzésre a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra, majd aláírás céljából a munkáltatói jogkör gyakorlója, továbbá hitelesítés céljából a helyettesítést végző tisztviselő részére.A pénzügyileg ellenjegyzett és aláírt irat a személyi anyag részét képezi.A kijelölt humánpolitikai referens részére a helyettesítési díj megállapításáról szóló irat másolati példánya átadásra kerül a nyilvántartásba történő felvezetés céljából.



1.14.3.22 Teljesítményértékelés, minősítés; a TÉR rendszer folyamatos aktualizálása a személyi, szervezeti változások átvezetésével; nyilvántartás vezetéseTárgyév január 15. napjáig az állami tisztviselők, állami ügykezelők első féléves egyéni teljesítmény-követelményeinek meghatározása, az előző félévi teljesítményük értékelése, illetve az előző évre vonatkozó minősítésük elkészítése az értékelő vezető által a TÉR rendszerben.A TÉR rendszerből nyomtatott, aláírt dokumentumok továbbítása a Jogi és Koordinációs FőosztályHumánpolitikai Osztálya részére.Az értékek rögzítése a Humánpolitikai Osztály által vezetett nyilvántartásban.A tárgyév június 15-e és július 15-e között tárgyév első félévére vonatkozóan teljesítmény értékelése azértékelő vezető által a TÉR rendszerben, tárgyév július 15. napjáig tárgyév második felére vonatkozóan az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása.A TÉR rendszerből nyomtatott, aláírt dokumentumok továbbítása a Jogi és Koordinációs FőosztályHumánpolitikai Osztálya részére.Az értékek rögzítése a Humánpolitikai Osztály által vezetett nyilvántartásban.A tárgyév második felére vonatkozóan teljesítmény értékelése a tárgyévet követő év január 1-je és január 15-e között.Az előzőekben eltérően a jogviszony megszűnése, munkakör módosulása esetén az értékelő vezető év közbeni értékelést készít az értékelt személy számára a jogszabályban megadott határidőn belül. A jogviszony megszűnése esetén az értékelést követően a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya a TÉR rendszerben állományon kívül helyezi a dolgozót.



1.14.3.23 A hivatásos állomány tagjaira vonatkozó speciális teljesítményértékelési feladatokA közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében a tárgyévet követő év február 15-e és március 15-e között kell elvégezni a hivatásos állománytagjai vonatkozóan a teljesítményértékelést (állami tisztviselőktől eltérő szabály).Az értékelő vezetőnek tárgyév március 15-ig kell meghatározni a hivatásos állomány tagjai vonatkozásábanaz értékelt személy éves munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeit.A hivatásos állomány tagjának közvetlen felettesétől a teljesítményértékelés/minősítés/követelménymeghatározási javaslat megkérésre kerül a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály vezetője által.A javaslat jóváhagyása esetén a TÉR rendszerben rögzítésre kerül, a hatályos jogszabályi előírásoknakmegfelelően a dokumentumok 3 példányban kinyomtatásra kerülnek. Az elkészített iratok aláírás céljából az értékelő vezető és az értékelt munkatárs részére továbbításra kerülnek.A aláírást követően a visszaérkezett iratok alapján az adatok a vonatkozó nyilvántartásban rögzítésre kerülnek, az irat egy példánya pedig az irattárban kerül elhelyezésre.



1.14.3.24 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéseJogviszony létesítésével összefüggővagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Jogviszony megszűnésével összefüggő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségA kinevezési okiratokkal egyidejűleg a vagyonnyilat-kozat tételre kötelezett felhívása. A megszüntető okiratokkal egyidejűleg a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettfelhívása.A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek nyilván-tartása alapján a tárgyévben esedékes kötelezettek felhívása a tárgyév május 31. napjáig.A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéseés a vagyonnyilatkozat beküldése a Jogi és Koordi-nációs Főosztályra a kinevezéstől számított 30 napon belül.A vagyonnyilatkozat beérkezésének ellenőrzése, nyilvántartásba történő bevezetése, szükség eseténfelszólítás a kötelezettség teljesítésére.A vagyonnyilatkozat kötelezetti példányának a kötelezett részére történő megküldése, a vagyon-nyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvénynekmegfelelő őrzése. A vagyonnyilatkozat kötelezetti példányának, illetve a korábbi vagyonnyilatkozat munkáltatóipéldányának a kötelezett részére történő megkül-dése, a vagyonnyilatkozat munkáltatói példányánakaz egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsé-gekről szóló törvénynek megfelelő őrzése.A vagyonnyilatkozatok beérkezésnek ellenőrzése,nyilvántartásba történő bevezetése, szükség esetén felszólítás a kötelezettség teljesítésére.A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéseés a vagyonnyilatkozatok beküldése a Jogi és Koordinációs Főosztályra tárgyév június 30. napjáig. A záró vagyonnyilatkozat kötelezetti példányá-nak  kötelezett részére történő megküldése, a záró vagyonnyilatkozat és a korábbi vagyon-nyilatkozat munkáltatói példányának az egyesvagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrőlszóló törvénynek megfelelő őrzése.A záró vagyonnyilatkozat beérkezésének ellenőrzése, nyilvántartásba történő bevezeté-se, szükség esetén felszólítás a kötelezettség teljesítésére.A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése és a vagyonnyilatkozat beküldése a Jogi és Koordinációs Főosztályra a megszűnés-től számított 15 napon belül.



1.14.3.25. Munkáltatói igazolások előkészítése (hitelhez, családi pótlék igényléséhez stb.)



1.14.3.26 Joggyakorlati idő igazolása (bírói álláspályázatokhoz)



1.14.3.27 Joggyakorlati idő igazolása (jogi szakvizsgára jelentkezéshez)



1.14.3.28 Éves szabadságok megállapításaA Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya a foglalkoztatottak gyermek utáni pót-szabadságra való jogosultságának megállapítása érdekében a szervezeti egységek vezetői részéremegküldi az erről szóló nyilatkozatot.A szervezeti egység vezetője továbbítja a nyilatkozatot a foglalkoztatottak részére, majd a kitöltéstkövetően összegyűjtve azok visszaküldéséről gondoskodik.A humánpolitikai referensek ellenőrzik a pótszabadságra való jogosultsághoz szükséges adatokat,hiány esetében annak pótlása iránt haladéktalanul intézkedik. Amennyiben minden adat rendelke-zésre áll, a WINTISZT rendszerben rögzítésre kerül. A humánpolitikai referensek a WINTISZT rendszerből leszűrik a foglalkoztatottak előző évrőláthozott fennmaradó szabadságát.Az éves szabadság értesítésről szóló irat előkészítése, majd ellenőrzés céljából osztályvezetőnektörténő benyújtása.Az ellenőrzést követően a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt irat az az állami tisztviselő/ állami ügykezelő/ munkavállaló által történő hitelesítés céljából elektronikus úton megküldésre kerül.A dolgozó általi hitelesítést  követő visszaérkezése után az irat a személyi anyag részét képezi.



1.14.3.29 Az igénybe vett szabadságok havi szinten történő nyilvántartása és rögzítése A humánpolitikai referensek a beérkező iratokat áttekintik.
A szabadságok rögzítése a WINTISZT rendszerben. Haladéktalan intézkedés a hiányzóiratok beszerzésére, továbbá eltérések esetén egyeztetések az adott szervezeti egységgel a szabadságok tényleges kivétele tárgyában.A beérkező iratok hiányossága,továbbá az összesítő kimutatás és a szabadság -engedély közötti eltérés esetén Minden szükséges dokumentumrendelkezésre áll, a szervezetiegységekkel történt egyeztetésekeredményre vezettek.



 1.14.3.30 Fizetés nélküli szabadság megállapításával kapcsolatos humánpolitikai feladatok



1.14.3.31 Munkaidő-kedvezmény kiadásával kapcsolatos feladatok



1.14.3.32 Rendkívüli munkavégzés elrendelésével, teljesítésével összefüggő feladatok



1.14.3.33 A kedvezményes utazási utalványok igénylésével, érvényesítésével, kiadásával kapcsolatos feladatok Év közbeni kiállítás eseténidőarányos részrejogosultEgy éves jogviszonnyalrendelkezikNem pótolható, kivéve ha eltulajdonították (rendőrségi Jegyzőkönyvvel igazolt)



1.14.3.34 Célfeladatokkal kapcsolatos feladatokAz érintett szervezeti egység vezetője javaslatot tesz a célfeladatban érintett tisztviselő személyéreA kimutatás jóváhagyását követően a kijelölt humánpolitikai referens a célfeladat megállapításáról szóló iratot előkészítiAz előkészített iratot a humánpolitikai referens ellenőrzés céljából leadja az osztályvezetőnekAz ellenőrzött irat megküldésre kerül pénzügyi ellenjegyzésre, majd kormánymegbízotti aláírásra.A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által ellenjegyzett, és kormánymegbízott által aláírt iratmegküldésre kerül a foglalkoztatott részére aláírás céljábólA dolgozó által aláírt irat visszaküldése a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára, ahonnan 1 eredeti példány a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra kerül továbbításraA célfeladat teljesítését, eredményes végrehajtását követően a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya előkészíti a teljesítésigazolásról szóló iratot, majd  aláírás céljából megküldésre kerül kormánymegbízott részéreAláírást követően a teljesítésigazolás eredeti 1 példányát a Jogi és Koordinációs Főosztály megküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére a céljuttatás kifizetése iránt
A javasolt személyek tekintetében a kijelölt humánpolitikai referens kimutatás készít a célfeladatban  résztvevő foglalkoztatottakról, a célfeladathoz kapcsolódó legfontosabb adatok feltüntetésével



1.14.3.35 Fegyelmi eljárással kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása a járási hivatalok kivételével Hiányos információk esetén, ezekpótlása iránt a humánpolitikaireferens intézkedikA kötelezettségszegés alapos gyanújának felmerülése esetén az állami tisztviselő/állami ügykezelő írásbeli értesítésének előkészítése a humánpolitikai referens által, majd ellenőrzés céljából az osztályvezetőnek történő átadása Minden információ rendelkezésre állAz ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül a munkáltatói jogkör gyakorlója által történő aláírásra. Aláírást követően az irat megküldésre kerül a foglalkoztatott részére.Amennyiben a fegyelmi eljárás ideje alatt felfüggesztésre kerül az állásból, az ehhez szükséges iratokat a humán-politikai referens előkészíti, majd ellen-őrzésre átadja az osztályvezető részére.Az ellenőrzést követően az irat megkül-désre kerül a munkáltatói jogkör gyakor-lója által történő aláírásra. Aláírást követően az irat megküldésre kerül a foglalkoztatott részére. Amennyiben a fegyelmi eljárás megszüntetésére kerül sor Határozat előkészítése,osztályvezetőáltali ellenőrzéseFegyelmi eljárásban hozott döntésnekmegfelelő irat előkészítése a humánpoli-likai referens által, majd ellen-őrzésre átadása az osztályvezető részéreAz ellenőrzést követően az irat megkül-désre kerül a munkáltatói jogkör gyakor-lója által történő aláírásra. Aláírást követően az irat megküldésre kerül a foglalkoztatott részére. A hatályos büntetés valamennyi humán-politikai nyilvántartásban rögzítésre kerül
Az irat megküldésre kerül a munkál-tatói jogkör gyakorlója által történő aláírásra. Aláírást követően az irat megküldés-re kerül a foglalkoztatott részére. Az érintett személy folyamatos írásbeli tájékoztatása a fegyelmi eljárás soránfelmerülő valamennyi lényeges körülményről



Az összeférhetetlenségi nyilatkozatbeérkezése a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára A humánpolitikai referens a beérkező nyilatkozat, bejelentés alapján az összeférhetetlenség fennállását kivizsgálja
Az előkészített irat, levél ellenőrzés céljából történő leadása az osztályvezető részéreEllenőrzést követően az irat megküldésre kerüla munkáltatói jogkör gyakorlója részére aláíráscéljából, majd a foglalkoztatott részére

1.14.3.36 Az összeférhetetlenség fennállásával, vizsgálatával kapcsolatos feladatokAz összeférhetetlenséggel kapcsolatosbejelentés beérkezése a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai OsztályáraÖsszeférhetetlenség fennállása esetén a munkáltatói intézkedés előkészítése
Amennyiben az összeférhetetlenség megszüntetésérea felszólítástól számított 30 napon belül nem kerül sor,a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos iratokata humánpolitikai referens előkészíti Az előkészített válaszlevél ellenőrzés céljából történő leadása az osztályvezető részéreEllenőrzést követően a válaszlevél megküldésre kerül a munkáltatói jogkör gyakorlója részére aláíráscéljából, majd a nyilatkozó vagy a bejelentő részére



1.14.3.37 További jogviszony létesítésével kapcsolatos feladatokA humánpolitikai referens kivizsgálja a beérkező kérelmet, bejelentést, szükség esetén további információ beszerzése iránt intézkedik osztályvezetői jóváhagyássalÁllami tisztviselő/állami ügykezelő további jogviszony létesítésével kapcsolatos írásbeli kérelmének beérkezése a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára A további jogviszony fennállásával kapcsolatos bejelentés beérkezésea Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai OsztályáraA további jogviszony létesítésénekengedélyezésére irányuló munkáltatói intézkedés előkészítése A további jogviszony elutasításárairányuló munkáltatói intézkedés előkészítéseAz elkészített irat osztályvezető részére átadásra kerül ellenőrzés céljábólEllenőrzést követően az irat megküldésre kerül a munkáltatói jogkör gyakorlójarészére aláírás céljábólAláírást követően az irat továbbítása a foglalkoztatott részére



1.14.3.38 Gyakorolható tevékenységek ellátásával kapcsolatos humánpolitikai feladatokA humánpolitikai referens kivizsgálja a beérkező bejelentést, szükség esetén további információ beszerzése iránt intézkedik osztályvezetői jóváhagyássalA gyakorolható tevékenységtudomásul vételére irányuló munkáltatói intézkedés előkészítése A gyakorolható tevékenység elutasítására irányuló munkáltatói intézkedés előkészítéseAz elkészített irat osztályvezető részére átadásra kerül ellenőrzés céljábólEllenőrzést követően az irat megküldésre kerül a munkáltatói jogkör gyakorlójarészére aláírás céljábólAláírást követően az irat továbbítása a foglalkoztatott részére
Állami tisztviselő/állami ügykezelő írásban történőgyakorolható tevékenység végzésére Irányuló bejelentésének beérkezése a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára A gyakorolható tevékenység fennállásával kapcsolatos bejelentés beérkezése a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára



1.14.3.39 A kitüntetési, elismerési javaslatok felterjesztésével kapcsolatos feladatok ellátásaA hivatali szervezet vezetője dönt az állami kitüntetésre, elismerésre javasolni kívánt személyekről,erről tájékoztatja a Kormánymegbízotti Kabinetet és a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai OsztályátA kijelölt humánpolitikai referens a javasolni kívánt személyek személyi anyaga és a személyügyinyilvántartás alapján személyenként kitölti a formanyomtatványt, és részletes indoklást készít elő, mely tartalmazza a jelölt szakmai életútját, érdemeinek ismertetésétA kijelölt humánpolitikai referens ellenőrzés céljából benyújtja az osztályvezetőnek a kitöltött nyomtatványokat és indokolásokat tartalmazó indítványokatEllenőrzést követően a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya egyeztetés céljábólmegküldi a Kormánymegbízotti Kabinet részére az előkészített iratokatA Kormánymegbízotti Kabinet gondoskodik az elkészült iratok kormánymegbízott általi aláírásáról.A kormánymegbízott általi aláírást követően a javaslatok a Miniszterelnökség részére megküldésrekerülnek.



1.14.3.40 A Szociális támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásaA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal – mindenkor hatályos – Közszolgálati Szabályzat6. melléklete szerinti kérelem beérkezéseA Szociális Bizottság titkára szükség esetén hiánypótlás iránt intézkedikA Szociális Bizottság titkára elkészíti az ülésre szóló előterjesztést, a Szociális Bizottság elnöke összehívja az üléstA Szociális Bizottság az ülésen megtárgyalja a kérelmeket, javaslatot fogalmaz megKormánymegbízott részére, mely ülésről jegyzőkönyvet készít a Szociális Bizottság titkára, a jegyzőkönyvet Szociális Bizottság elnöke és titkára aláírja A javaslat alapján a kérelmezők részére előkészítésre kerül a tájékoztatás, egyidejűleg a Közszolgálati Szabályzat 6. mellékletére is felvezetésre kerül a Szociális Bizottság javaslata
Az aláírt irattal a kérelmező tájékoztatásra kerül, a 6. számú melléklet másolati példányaa Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra küldendő a támogatás kifizetése céljából.A szociális támogatásban részesültekről a Szociális Bizottság titkára nyilvántartást vezetA pénzügyi ellenjegyzés céljából megküldésre kerül a 6. számú melléklet a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részéreA pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott 6. számú melléklet valamint a kérelmezők írásos tájékoztatása kormánymegbízott részére aláírás céljából továbbításra kerül



1.14.3.41 A kegyeleti döntésekkel (közszolgálat halottjává nyilvánítással) kapcsolatos feladatokA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal – mindenkor hatályos – Közszolgálati Szabályzataszerinti közszolgálat halottjává nyilvánításra irányuló kezdeményezés beérkezése a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai OsztályáraA feltételek ellenőrzése, szükség esetén felterjesztés hiánypótlása iránt intézkedésA Közszolgálati Szabályzatban írt feltételek ellenőrzése, megfelelés esetén a munkáltatói döntés elkészítése, annak kormánymegbízott részére történő továbbításA kormánymegbízott döntése megküldésre kerül a hozzátartozónak, és a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálynak támogatottság esetén a kifizetés biztosítás céljából 



1.14.3.42 Kártérítési eljárással kapcsolatos humánpolitikai feladatok a járási hivatalok kivételévelHiányos információk esetén, továbbá hiányzó iratok esetén ezekpótlása iránt a humánpolitikaireferens intézkedikA munkáltatói döntéstől függően a kártérítés mértékét megállapító határozat elkészítése a humánpolitikai referens által, majd az osztályvezető részéretörténő átadása ellenőrzés céljából Minden információ, irat rendelkezésre áll
Az ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül a munkáltatói jogkör gyakorlója által történő aláírásra A munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt irat megküldésre kerül a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály és a foglalkoztatott részére

Amennyiben a kártérítési eljárás megindulására kerül sor, az errőlszóló tájékoztató a foglalkoztatott részére előkészítésre kerülAmennyiben a kártérítési eljárás megszünteté-sére kerül sor, az erről szóló tájékoztató előkészítésre kerül a foglalkoztatott részére,majd osztályvezető részére történő átadásaellenőrzés céljábólAz ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül a munkáltatói jogkör gyakorlója által történő aláírásra A munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt irat megküldésre kerül a foglalkoztatott részére



1.14.3.43 A foglalkoztatottak tájékoztatása az Áttv. 7. § (2) bekezdésében foglaltak fennállásakor A humánpolitikai referens ellenőrzés céljából átadja az iratot az osztályvezetőnek.(Az irat elkészítésével egy időben az informatikai rendszerekben és a nyilvántartásokban is átvezetésre kerülnek a változások)Ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül aláírás céljából a munkáltatói jogkör gyakorlójarészéreAláírást követően az irat dolgozó általi hitelesítés céljából megküldésre kerül a foglalkoztatottrészére A hitelesítést követő visszaérkezése után az irat a személyi anyag részét képezi 



1.14.3.44 Külső integráció során felmerülő humánpolitikai feladatokÁtadás-átvételi megállapodás az érintett szervek közöttA külső integrációt elrendelő jogszabály kihirdetéseA külső integrációval érintett államigazgatási szerv részéről az adott foglalkoztatotti állománnyal összefüggésben humánpolitikai táblázatok megküldése, továbbá a személyi anyagok átadás-átvételeA humánpolitikai referensek a személyi anyagok áttekintését követően a foglalkoztatottakra vonatkozó adatokat az informatikai rendszerekben és Nyilvántartásokban rögzítikA humánpolitikai referensek az integrációra figyelemmel a foglalkoztatottak részére előkészítik a kinevezés módosítást, majd ellenőrzés céljából átadják az osztályvezető részéreAz aláírást követően az irat megküldésre kerül a foglalkoztatott részére hitelesítéscéljából.A hitelesítést követő visszaérkezése után az irat a személyi anyag részét képezi.Ellenőrzést követően az irat megküldésre kerül pénzügyi ellenjegyzésre, továbbáa munkáltató részére aláírás céljából



1.14.3.45 Belső integráció során felmerülő humánpolitikai feladatokA jogszabályváltozással érintett foglalkoztatottak részére tájékoztatás tervezetelkészítése a humánpolitikai referens általA belső integrációt elrendelő jogszabály kihirdetéseAz elkészített iratot a humánpolitikai referens átadja az osztályvezetőnek ellenőrzés céljábólA változással érintett foglalkoztatottak részére kinevezés módosítás/munkaszerződés módosítás elkészítése és annak osztályvezető általi ellenőrzéseAz ellenőrzést követően a tájékoztatás, valamint a kinevezés módosításról/munkaszerződés módosításáról szóló irat megküldése a munkáltató részérealáírás céljábólAz aláírást követően az irat megküldésre kerül a foglalkoztatott részére hitelesítéscéljából.A hitelesítést követő visszaérkezése után az irat a személyi anyag részét képezi.



A személyi anyagok jogszabályok, belső szabályok szerinti kezelése



1.14.3.47 Adatszolgáltatás a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési kötelezettséggel, valamint a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési kötelezettséggel rendelkező állami tisztviselőkről



1.14.3.48 Adatszolgáltatás az alapvizsga kötelezettséggel és ügykezelői vizsga kötelezettséggel rendelkezőkről



1.14.3.49 Negyedéves rehabilitációs hozzájárulás megfizetésével összefüggő adatszolgáltatás



1.14.3.50 Az egységes hatósági igazolvány igénylésével, kezelésével és visszavonásával kapcsolatos feladatokA kijelölt humánpolitikai referens a beérkező iratokat ellenőrzi, hiány esetében annak pótlása iránt haladéktalanul intézkedik. Amennyiben minden rendelkezésre áll a beérkező igénylőlapokat rendszerezi, és felvezeti a nyilvántartásba az adatokatAz összegyűjtött kitöltött igénylőlapok megküldésre kerülnek a  Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatallal szerződésben álló nyomda részére havonta egy alkalommal a hónap 20. napjáigA nyomda által legyártott hatósági igazolványok ellenőrzése a kijelölt humánpolitikai referens általA hatósági igazolványok megfelelőségeeseténAmennyiben hiányos haladéktalanintézkedés a kijavítására, pótlásáraA Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya a hatósági igazolványokat az érintett szervezeti egységbe a dolgozó részére átadás-átvételi jegyzékkel együtt megküldiAz átadás-átvételi jegyzék visszaérkezése után  a kijelölt humánpolitikai referensfelvezeti az adatokat  a nyilvántartásbaAdatváltozás, hibás kitöltés, illetve megrongálódás esetén a hatósági igazolvány tulajdonosa a szervezeti egység vezetőjén keresztül  kötelese tényt haladéktalanul jelezni a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályának.A kijelölt humánpolitikai referens e tényt felvezeti a nyilvántartásba. Elveszett, ellopott hatósági igazolvány esetén a hatóságiigazolvány tulajdonosa a szervezeti egység vezetőjén keresztül  köteles e tényt haladéktalanul jelezni a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályának A kijelölt humánpolitikai referens e tényt felvezeti a nyilvántartásbaA hatósági igazolvány bevonásáról a kijelölt humánpolitikai referensgondoskodik, mely intézkedésről jegyzőkönyvet vesz fel 
A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály osztályvezetője teljesítésigazolást készítA teljesítésigazolás megküldésre kerül a Pénzügyiés Gazdálkodási Főosztály részére a kifizetés érdekébenMunkakörváltozás, jogviszony megszűnése esetén a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni a hatósági igazolvány Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály részére történő megküldéséről.A kijelölt humánpolitikai referens e tényt felvezeti a nyilvántartásba.A hatósági igazolvány bevonásáról a kijelölt humánpolitikai referensgondoskodik, mely intézkedésről jegyzőkönyvet vesz fel A bevont hatósági igazolványok tárolása a Jogi és Koordinációs FőosztályHumánpolitikai Osztályán a bevonástól számított minimum 5 évig  Intézkedés a Hivatalos Értesítőben történő közzétételről



1.14.3.51 Az egységes hatósági igazolványokról szóló nyilvántartás vezetése, kormányhivatali honlapon történő közzétételeAz egységes hatósági igazolvánnyal rendelkező foglalkoztatott személyes adataiban, továbbá személyében beálló változás – munkakörváltozás, megszűnés –, valamint a hatósági igazolvány elvesztése, ellopása  esetén a szervezeti egység vezetője tájékoztató levelet küld a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére, mely változást a kijelölt humánpolitikai referens a nyilvántartásban átvezeti és az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételéről gondoskodik (lsd.: 1.14.3.52. ábra).A nyilvántartásban történt változások kormányhivatali honlapon történő haladéktalan közzététele érdekében a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya a nyilvántartást megküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztályára



1.14.3.52 Adatszolgáltatás-az egységes hatósági igazolványokról
 Az előkészített adatszolgáltatás kormánymegbízott úrnak aláírás céljából történő megküldéseAz aláírást követően a Miniszterelnökség részére a nyilvántartás megküldésre kerül az előírt határidőbenAz adatszolgáltatás teljesítése érdekében az egységes hatósági igazolvánnyal rendelkező foglalkoztatottakról a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya nyilvántartást vezet,melyet folyamatosan aktualizál



1.14.3.53 Az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtések, adatszolgáltatások (negyedéves üres álláshely)A Miniszterelnökség megkeresésében foglaltak szerinti határidőben és adattartalommal (Nemzetgazdasági Minisztérium által összeállított táblázat kitöltésével) az üresálláshelyekről negyedévente adatot kell szolgáltatniAz adatszolgáltatás teljesítése céljából a humánpolitikai referensek folyamatosan vezetikaz erre a célra rendszeresített nyilvántartástAz adatszolgáltatás negyedévente történő teljesítésére vonatkozó tervezet elkészítése a határidőt megelőző 5. munkanapig, mely megküldésre került a Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály részére, az adatszolgáltatáshoz szükséges általuk kezelt adatok megkérése érdekében Az adatszolgáltatás tervezetének vezetői (kormánymegbízotti) jóváhagyásra továbbítása (papír alapon)  A teljesített adatszolgáltatás irattári példánya az iratanyagban kerül elhelyezésreA Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által megküldött adatok az előzetesen elkészített tervezettel összesítésre kerülnek



1.14.3.54 Szervezeti és létszámtáblák elkészítése és karbantartásaA humánpolitikai referens az általa kezelt szervezeti egység vonatkozásában állománytáblát vezet.A humánpolitikai referens a foglalkoztatottakjogviszonyában bekövetkezett változásokatátvezeti az általa kezelt állománytáblában. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal teljes állományát tartalmazó szervezeti és létszámtábla vezetése a kijelölt humánpolitikai referens által.A humánpolitikai referens a foglalkoztatottak jogviszonyában bekövetkezett változásokról készített iratok másolati példányát a a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal teljes állományát tartalmazó szervezeti és létszám-táblát vezető humánpolitikai referens részéreátadja, aki gondoskodik annak átvezetéséről.A tárgyhónap lezárását követően a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal teljes állományát tartalmazó szervezeti és létszámtábla ellenőrzése a humánpolitikai referensek által, esetleges javítások eszközlése.Az elkészített szervezeti és létszámtábla kormánymegbízott úrnak történő megküldése aláírás céljából.Aláírást követően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a szervezeti és létszámtábla Miniszterelnökség részére történő megküldése.



1.14.3.55 A védett állományba tartozókról nyilvántartás, adatszolgáltatásA rendőségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint a 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendeletalapján a Nemzeti Védelmi Szolgálat kizárólagos hatáskörrel végzi el a védett állománymegbízhatósági vizsgálatát. A feladat elvégzéséhez a Kormányhivatal köteles adatot szolgáltatni a védett állományi körrőlAz adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya nyilvántartást vezet a védett állományi körbe tartozókról, melyen a személyi változásokat a nyilvántartás vezetésére kijelölt humánpolitikai referens köteles átvezetni A Nemzeti Védelmi Szolgálat megkeresése alapján a védett állományi körről táblázatosformában kimutatást kell készíteni,  ezt követően pedig a személyi változásokról kell adatszolgáltatást teljesíteni, melyeknek a tervezetét a kijelölt humánpolitikai referenskészíti el, és ellenőrzés céljából az osztályvezető részére benyújtjaAz adatszolgáltatás  vezetői jóváhagyása esetén a védett állományi körre vonatkozótáblázatos kimutatás megküldésre kerül a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére



1.14.3.56 KÖZSTAT adatszolgálatatásA humánpolitikai referensek az általuk kezelt szervezeti egységek vonatkozásában a WINTISZT, KIRA rendszerek, valamint az állománytáblák összevetésével a megadott szempontok szerint adatot szolgáltatnak a kijelölt humánpolitikai referensnekA kijelölt humánpolitikai referens összesíti az adatokat, mely ellenőrzés céljából megküldésre kerül az osztályvezető részéreEllenőrzést követően a kijelölt humánpolitikai referens a megadott KÖZSTAT adatszolgáltatás teljesítésére szolgáló informatikai felületen feltölti az adatokat



1.14.3.57 Adatszolgáltatás - Magyar Kormánytisztviselői Kar Információs Rendszerén keresztülJogszabályban meghatározott időközönként az adatok felöltése azMKK Információs Rendszerébe.A foglalkoztatottak kérése alapján az MKK Információs Rendszerébenfeltöltött adatok javítása.



1.14.3.58 Az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtések, adatszolgáltatások (OSAP)A KIRA rendszer használatával egységes adatszolgáltatást kell teljesíteni a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendeletrendelkezései szerint, melyet a Magyar Államkincstár továbbít a KSH részére.(OSAP 2264)Az adatszolgáltatás negyedévente történő teljesítésére vonatkozó tervezet elkészítése,vezetői jóváhagyásra továbbítás (papír alapon) Vezetői jóváhagyás esetén az adatok rögzítése (mentése) a KIRA rendszerben.(Adatszolgáltatás/adatszolgáltatás KSH részére/OSAP2264 adatszolgáltatás) A teljesített adatszolgáltatás kinyomtatása és iktatása után, annak irattári példánya az iratanyagban kerül elhelyezésre



1.14.3.59 A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram megvalósításával összefüggésben felmerülő humánpolitikai feladatok



1.14.3.60 Bértervezéssel kapcsolatos feladatok



1.14.3.61 A miniszter hatáskörébe tartozó vezetői kinevezésekkel (főigazgató, járási hivatalvezető) kapcsolatos feladatokA fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő törvény-módosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény alapján a főigazgató, járási hivatalvezető felett miniszternek címzett munkáltatói jogok gyakorlásaA kinevezéssel érintett személyre vonatkozó javaslatot előzetes véleményezés céljából a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságnak meg kell küldeni. A javaslatnak tartalmaznia kell a kormánymegbízott nyilatkozatát arról, hogy a javasolt személy a kinevezésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, továbbá minden esetben csatolásra kerül az érintettszemély (aktuális) önéletrajza is.A kinevezésre javasolt személlyel kapcsolatos véleményről (egyetértés, esetleges egyet nem értés) aterületi közigazgatásért felelős államtitkár – írásban – tájékoztatja a kormánymegbízottat.A biztonsági szakvélemény megérkezését követően – amennyiben az nemzetbiztonsági kockázatot nem jelent jelzéssel érkezik vissza -  a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya megindítja a nemzetbiztonsági ellenőrzést.A biztonsági szakvélemény megérkezését követően a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályának kijelölt ügyintézője elkészíti a személyügyi intézkedésre vonatkozó előterjesztést a kinevezéshez szükséges mellékletekkel (államtitkári támogatásról szóló levél, érvényes nemzetbiztonsági szakvélemény, önéletrajz,  diploma másolatok) ellátva. 
Az aláírt (4 pld) irat Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára történő megérkezését követően a rajta található „átvételi nyilatkozat”-ot a tisztviselővel alá kell íratni, 2 példány visszaküldéséről haladéktalanul gondoskodni kell, 1 példány a tisztviselőt illeti meg, egy példány pedig a munkáltatót. A változás a KIRA rendszerben rögzítésre kerül, valamint a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály valamennyi nyilvántartásában (napi állománytábla, vezetők nyilvántartása stb.) is átvezetésre kerül.A javaslat alapján a kinevezésre vonatkozó okiratokat a Miniszterelnökség Gazdálkodásért ésSzemélyügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság készíti elA kormánymegbízott aláírását követően a Miniszterelnökség Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkára részére kerül megküldésre a személyügyi tárgyú előterjesztés 



1.14.3.62 A rendvédelmi szervek és a NAV kivételével a Kormánynak alárendelt szervek testületi szervei vezetőinek kinevezésére és felmentésére irányuló javaslatok véleményezésre történő előkészítése kormánymegbízott számáraA 2010. évi CXXVI. törvény 18. §-a alapján a kormányhivatal véleményét kell kell kérni a(rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével) központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a területi illetékességgel kizárólagállamigazgatási feladatot ellátó más szervek vezetőinek kinevezéséhez és felmentéséhezA véleménykérés megérkezését követően a kijelölt humánpolitikai referens ellenőrzi, hogy minden információ rendelkezésre áll-e, amennyiben nem úgy a hiánypótlás iránt intézkedik.A vélemény tervezetét előkészíti kormánymegbízott részére aláírás céljából.A vélemény tervezetét a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály osztályvezetője ellenőrzi, az ellenőrzött irat továbbításra kerül kormánymegbízott részére aláírás céljábólAz aláírt vélemény a megkeresést küldő szerv felé történő továbbításáról a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya gondoskodikA aláírt irat (vélemény) alapján az adatok a vonatkozó nyilvántartásban rögzítésre kerülnek, az irat egy példánya pedig az irattárban kerül elhelyezésre



1.14.3.63 Jegyző további közszolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatos feladatokA Kttv. 251. §-a értelmében a jegyző másik jegyző helyettesítése céljából egy további jogviszonyt létesíthet, kormánymegbízott által történő kinevezés esetében.A helyettesítés céljából létesíteni kívánt további közszolgálati jogviszonyra irányuló kezdeményezés megérkezik – szignálást követően – a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára.
Az elkészített iratok az osztályvezető részére ellenőrzés céljából a humánpolitikai referens benyújtja.Ellenőrzést követően az iratok kormánymegbízott és a jegyző felé továbbítandóak aláírás céljából.Amennyiben a további közszolgálati jogviszony létesítési feltételei fennállnak,WORD rendszerben elkészítésrekerül a jegyző helyettesítésre vonatkozó további közszolgálati jogviszonyba történő kinevezése. Amennyiben másik jegyző helyettesítésecéljából létesítendő további közszolgálati jogviszonybatörténő kinevezés jogszabályi feltételi nem állnak fenn, úgy erről kormánymegbízott tájékoztatása kerül megküldésre.A humánpolitikai referens ellenőrzi a beérkezett iratokat, hiány esetében annak pótlása iránt haladéktalanulintézkedik. Amennyiben minden rendelkezésre áll, a további jogviszony vagy engedélyezhető, vagy a jogszabályi feltételek hiányában nem engedélyezhető. 



1.14.3.64 Jegyző további közszolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos feladatokA Kttv. 251. §-a értelmében a jegyző másik jegyző helyettesítése céljából egy további jogviszonyt létesíthet, kormánymegbízott által történő kinevezés esetében, melynek megszüntetésére a kinevezésijogkör gyakorlója, a kormánymegbízott jogosult.A helyettesítés céljából létesített további közszolgálati jogviszony megszüntetésére irányuló kezdeményezés megérkezik – szignálást követően – a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára, vagy amennyiben a határozott idő letelik az illetékes humánpolitikai referens jelzi a megszüntetés szükségességét a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály vezetője felé.Az elkészített iratok az osztályvezető részére ellenőrzés céljából a humánpolitikai referens benyújtja.Ellenőrzést követően az iratok kormánymegbízott felé, valamint a jegyző felé továbbítandóak aláírás céljából.Aláírást követő visszaérkezés után egy példány az irattári anyagban kerül elhelyezésre.A humánpolitikai referens ellenőrzi a beérkezett iratokat, hiány esetében annak pótlása iránt haladéktalanulintézkedik. Amennyiben minden rendelkezésre áll, elkészítésre kerül a jogviszony megszüntető irat, elszámoló lap (WORD formátumban). 



1.14.3.65 Áthelyezéssel kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása



1.14.3.66 Az állami szolgálati jogviszony megszűnésével (kivéve a jogellenes jogviszony megszűnésével) kapcsolatos intézkedések előkészítése, okmányok, okiratok kiadásának előkészítése



1.14.3.67 Jogellenes jogviszony megszűnéssel kapcsolatos humánpolitikai feladatok



1.14.3.68 A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos intézkedések előkészítése, okmányok, okiratok kiadásának előkészítése



1.14.3.69 A közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésével kapcsolatos intézkedések előkészítése, okmányok, okiratok kiadásának előkészítése



1.14.3.70 A foglalkoztatott tisztviselők tartalékállományba helyezésével kapcsolatos feladatok ellátásaA Kttv. 63. § (1) bekezdés a-c) pontjaiban történt felmentés,vagy a 63. § (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott okból, vagy a 60. § (1) bek. g) pontja alapján történő jogviszony megszűnés esetében a felmentési idejére, illetve a felmentési idővel azonos időtartamra tartalékállományba kell helyezni.A tartalékállományba helyezett állami tisztviselőknek a Kttv. 3. melléklet szerinti adatairól a Kormányhivatal folyamatos adatszolgáltatást végez a Kormány által meghatározott rendben a személyügyi központ részére.Az adatszolgáltatás teljesítése céljából a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály kijelölt referense (TARTINFO rendszer használatához hozzáféréssel rendelkező) folyamatosan vezeti az e célra rendszeresített nyilvántartást.Az állami tisztviselő írásos kérésére a tartalékállományból törlésre kerül, melyet a kijelölt humánpolitikai referens rögzít a TARTINFO rendszerben.Az előzőeken túl az állami szolgálati jogviszony megszűnésével a tartalékállományba helyezés is megszűnik, melyet szintén a kijelölt humánpolitikai referens rögzít a TARTINFO rendszerben. A hivatali szerv vezetője legfeljebb öt állami tisztviselő számára biztosíthat hozzáférést a TARTINFO-rendszerhez. Ezzel kapcsolatban folyamatosan vizsgálni kell a hozzáféréssel rendelkezők számát, a hozzáférés biztosításával kapcsolatos munkáltatói intézkedések naprakészségét, teljes körűségét az osztályvezető által kijelölt humánpolitikai munkatársnak, aki köteles haladéktalanul jelezni, amennyiben módosítás szükséges a hozzáférés megadása/megszüntetése érdekében.A aláírást követően visszaérkezett iratok alapján az adatok a vonatkozó nyilvántartásban rögzítésre kerülnek, az irat egy példánya pedig az irattárban kerül elhelyezésre.



1.14.3.71 A nyugdíjasok továbbfoglalkoztatása a Kormány egyetértésévelA közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § - (1) bekezdés j) pontja értelmében aKormány véleményét kell kérni, ha a Kormányhivatal tovább kívánja foglalkoztatni azon államitisztviselőt, aki a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregséginyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.A Kttv. 60. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feltétel ellenőrzése, az állami tisztviselő továbbfoglalkoztatásra irányuló kérelmének beérkezése (a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napját megelőző harmadik hónap utolsó napjáig írásban).Ha a munkáltató egyetért az állami tisztviselő jogviszonyának fenntartásával, kikéri a Kormány véleményét a tisztviselő jogviszonyának fenntartásáról. A kérelemhez csatolni kell a „munkáltatói javaslat”, „egyéni kérelem” megnevezésű formanyomtatványt.A továbbfoglalkoztatásról a Kormány határoz, mely döntését a kormánymegbízott részére megküld. A munkáltató akkor tarthatja fenn a jogviszonyt, ha a Kormány egyetért a jogviszony fenntartásával. A Kormány véleménye köti a munkáltatót a döntésének meghozatalában.A jogviszony megszűnésről szóló iratot megküldi a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírás céljából, a Kormány véleményével együtt. Az aláírt munkaszüntető okiratok1 példánya az állami tisztviselő részére átadásra kerül, 1 példány a személyi anyagban, 1 példányaz iratanyagban kerül elhelyezésre.Kormány támogató döntése eseténtájékoztatásra kerül az állami tisztviselő a továbbfoglalkoztatásáról. Amennyiben a Kormány nem ért egyet a továbbfoglalkoztatással, az állami tisztviselőjogviszony megszűnésére vonatkozóiratok elkészítésre kerülnek.Amennyiben a hozzájárulás határozott időreszól, úgy a jogviszony meghosszabbításasorán minden esetben ismételtenmeg kell kérni a Kormány véleményéta továbbfoglalkoztatáshoz.



1.14.3.72 A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatok megyésítése során felmerülő létszám-átcsoportosítással összefüggő humánpolitikai feladatok ellátása



1.14.3.73 Nyilvántartások vezetése (rendkívüli munka, átirányítás, fegyelmi eljárás, kirendelés, eltérő munkarend, helyettesítési megbízás, ügyfélkapus elérhetőség)



1.14.3.74 Önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítő állami tisztviselőkkel kapcsolatos feladatokA humánpolitikai referens megvizsgálja a beérkező kérelmet, majd a megállapodást kitölti.A megállapodás 2 példánya osztályvezetői ellenőrzést követően kormánymegbízott részére megküldésre kerül jóváhagyás, aláírás céljából.Kormánymegbízott általi jóváhagyás esetén a megállapodás megküldésre kerül a foglalkoztatottrészére. A Magyar Honvédség képviseletében eljáró által is aláírt megállapodás a személyi anyag részétképezi.A szervezeti egység vezetője a megküldött távollét jelentésben feltünteti a foglalkoztatott önkéntes katonai szolgálat teljesítésének időtartamát.Amennyiben a foglalkoztatott fizetés nélküli szabadság iránti kérelmet nyújt be a munkál-tatói jogkör gyakorlójának.Kérelem beérkezése esetén a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya megvizsgálja a fizetés nélküli szabadságra jogosultság megállapíthatóságát. A mennyiben megállapítható a feltételek teljesülése, a fizetés nélküli szabadságról szóló határozat elkészítésre kerül.Az irat osztályvezető általi ellenőrzését követően megküldésre kerül a munkáltatói jogkör gyakorlója részére aláírás céljából.Aláírást követően az irat megküldésre kerül a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a MagyarÁllamkincstár és a foglalkoztatott részére.



1.14.3.75 A humánpolitikai iratok elektronikus kezelésével kapcsolatos feladatok (digitalizálás)Irat beérkezése Irat szignálása, Iktatás, ügyintézőnek átadás Ügyintéző által az irat előké-szítése egy példányban Irat ellenőrzésre leadása Irat Főigazgató Asszonynaktörténő küldéseIrat Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára történő visszaküldéseA Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya a papír alapú iratból elektronikus iratot készítKormánymegbízott Úr által aláírandó iratesetében Járási hivatalvezető által aláírandó iratesetébenPénzügyi ellenjegyzés szükséges Pénzügyi ellenjegyzés nem szükségesPénzügyi ellenjegyzés szükségesPénzügyi ellenjegyzés nem szükségesA Jogi és Koordinációs Főosztály Humán-politikai Osztálya az iratot Filr-rendszerbenmegküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője részére.Az ellenjegyzést követően a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Filr-rendszerbenvisszaküldi az iratot a Jogi és KoordinációsFőosztály Humánpolitikai Osztályára.A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya az iratot a Filr-rendszerben megküldi a Kormánymegbízotti Kabinet részre.A Kormánymegbízotti aláírást követően a Kormánymegbízotti Kabinet a Filr-rendszerben visszaküldi az iratot a Jogi és Koordinációs FőosztályHumánpolitikai Osztály részére. A Jogi és Koordinációs Főosztály Humán-politikai Osztálya az iratot Filr-rendszerbenmegküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője részére.Az ellenjegyzést követően a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Filr-rendszerbenvisszaküldi az iratot a Jogi és KoordinációsFőosztály Humánpolitikai Osztályára.A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya az iratot a Filr-rendszerben megküldi a járási hivatal részére.A járási hivatalvezető általi aláírást követően a járási hivatal Filr-rendszer-ben visszaküldi az iratot a Jogi és Koordinációs Főosztály HumánpolitikaiOsztály részére.A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály a Hivatali Kapujáról megküldi az iratot a dolgozó ügyfélkapujára a dolgozó általi hitelesítés céljából.A dolgozó az AVDH szolgáltatással hitelesített iratot az e-HRFORM alkalmazáson keresztül visszaküldi a Jogi és Koordinációs Főosztály HumánpolitikaiOsztály Hivatali Kapujára.A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya a Poszeidon-rendszerben a Humán Tartóstár önálló iktatókönyvben archiválja az iratokat. (feladási igazolás, letöltési igazolás és a minden fél által aláírt irat)



1.14.3.76 A humánpolitikai iratok elektronikus kezelésével kapcsolatos folyamatok fejlesztése, foglalkoztatottak erről való tájékoztatása
A humánpolitikai iratok foglalkoztatottak részéről történő elektronikus visszaküldése során felmerülőproblémák megoldásában a humánpolitikai referens segítséget nyújt.



1.14.3.77 A mindenkori hatályos a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás létszámadatokra vonatkozó (5. függelék) véleményezése



1.14.3.78 Jogszabály-véleményezések (pl.: teljesítményértékelés, képesítési előírások vonatkozásában)A humánpolitikai területet érintő jogszabály esetén a kijelölt humánpolitikai referens a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály munkatársainak közreműködésével összegyűjtia jogszabály gyakorlati alkalmazása kapcsán felmerült észrevételeket.A humánpolitikai referensek kidolgozzák és megküldik javaslataikat a kijelölt humánpolitikai referensnek.A kijelölt humánpolitikai referens összesíti a beérkező javaslatokat, majd előkészíti az indokolás-sal ellátott szöveges javaslattételt, illetve a módosításokat a hatályos jogszabály szövegébenkorrektúrázva is jelöli.A kijelölt humánpolitikai referens ellenőrzés céljából benyújtja a Jogi és Koordinációs FőosztályHumánpolitikai Osztály vezetője részére az előkészített iratokat. Ellenőrzést követően a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya a kormánymegbízott általi aláírásra megküldi az elkészített iratokat.A kormánymegbízott általi aláírást követően a javaslatok a Miniszterelnökség részére megküldésre kerülnek. Ellenőrzést követően a véleményezés koordinálását, összefogását végző szervezeti egység részére megküldésre kerül a javaslat.



1.14.3.79 A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály feladataival kapcsolatos utasítások felülvizsgálata, módosítása



1.14.3.80 A Humánpolitikai Osztály Intézményi Munkatervének elkészítéseA kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet30. §-a értelmében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal egy naptári évre szólóintézményi munkatervet köteles készíteni. A Kormányhivatal intézményi munkatervének elkészítéséhez a szervezeti egységek vezetői meghatározzák a vezetésük alatt álló szervezet éves intézményi munkatervét.A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére a Kormányhivatal éves intézményi munkatervének összeállításáért felelős szervezeti egység vezetőjének megkeresése megérkezik.A Kormányhivatal éves intézményi munkatervének elkészítéséhez a kijelölthumánpolitikai referens megkéri a Humánpolitikai Osztály munkatársainak javaslatait, véleményeit, melyeket összegez.A Kormányhivatal éves intézményi munkatervének elkészítéséhez a kijelölthumánpolitikai referens összeállítja a Humánpolitikai Osztály (naptári évre szóló) éves intézményi munkatervét, valamint elkészíti a választervezetet, melyeketa Humánpolitikai Osztály vezetője részére ellenőrzés céljából lead.Az osztályvezető által jóváhagyott – Humánpolitikai Osztályra vonatkozó – éves intézményi munkaterv megküldésre került a megkeresést küldő szervezeti egység vezetője részére.



1.14.3.81 Iktatással, irattározással kapcsolatos feladatok 



A Miskolci Járási Hivatal főosztályaitól beérkező igénylések a Hivatalvezetői Titkársághoz (továbbiakban: MJH-HT)
Igénylés teljesítése

Járási Hivatalon belül elintézhető?(MJH-HT)2.1.1. A járási hivatal működéséhez szükséges üzemeltetési feladatokban történő közreműködés
Az igénylésben foglaltakteljesítéséhez szükségesintézkedések megtétele(MJH-HT) Az igénylésben foglaltakteljesítéséhez szükséges intézkedések megtétele(BAZMKH-PGF)Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály felé történő továbbítás(továbbiakban: BAZMKH-PGF)(MJH-HT) Igénylőlap   Igénylőlap, továbbító levélÉrtesítésSzükséges továbbítani?(MJH-HT) NEMMiskolci Járási Hivatal főosztályai részéretájékoztatás küldése(MJH-HT) Tájékoztató levélIGEN

IGEN NEM



A Miskolci Járási Hivatal főosztályaitól kiadmányozásra beérkező iratok a Hivatalvezetői Titkársághoz (továbbiakban: MJH-HT)
Kiadmányozott irat postázása

Szükséges kapcsolódó anyagokbekérése?(MJH-HT)       
2.1.2. A járási hivatal szervezeti egységei tevékenységének koordinálása IratKiadmányozott iratSzükséges továbbítani?(MJH-HT)Kiadmányozott irat főosztályhoz történő megküldése(MJH-HT)

Megtörténik az irat kiadmányozása(kiadmányozásra jogosult vezető)
Elektronikus levélKapcsolódó anyag megküldése(MJH érintett főosztálya)Kapcsolódó anyag, valamint tervezet áttekintése (MJH-HT) Megtörténik az irat kiadmányozása(kiadmányozásra jogosult vezető)Szükséges javítani?(MJH-HT)Javítás elvégzése(MJH érintett főosztálya) Kiadmányozott irat

A kapcsolódó anyagok bekérése az érintett főosztálytól(MJH-HT) 
NEMIGEN IGEN NEM

NEMIGEN



A Miskolci Járási Hivatal főosztályainál keletkezett ügyiratok(továbbiakban: MJH-HT)

Az ellenőrzés lezárása

       2.1.3. Ellenőrzési tevékenység folytatása, melynek keretében ellenőrizhető a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes döntéseinek végrehajtásaÜgyiratTájékoztatólevél
Szükséges intézkedni?(MJH-HT)Az ellenőrzés eredményekéntszükséges intézkedések megtétele(MJH érintett főosztálya/főosztályai) Intézkedési terv kidolgozása

Tájékoztatás küldése az ellenőrzéslefolytatásáról az érintett főosztály/főosztályok részére(MJH-HT) LevélA főosztály/főosztályok általmegküldött iratokellenőrzése(MJH-HT)              Jegyzőkönyv készítése(MJH-HT)       Jegyzőkönyv
       

Levél
Az ellenőrizni kívánt ügyiratok megküldése(MJH érintett főosztálya/főosztályai)       LevélAz ellenőrizni kívánt ügyiratok bekérése az érintett főosztálytól/főosztályoktól(MJH-HT)

Az elkészült jegyzőkönyv megküldése az érintett főosztály/főosztályok részére(MJH-HT)
Egyeztetés lefolytatásaaz érintett főosztály/főosztályok vezetőivel(MJH-HT) IGEN NEM



A Miskolci Járási Hivatal főosztályaitól beérkező igénylések a Hivatalvezetői Titkársághoz (továbbiakban: MJH-HT)

Igénylés teljesítése

Járási Hivatalon belül elintézhető?(MJH-HT)      
2.1.4. Közreműködés a hivatali bélyegzők használatával, beszerzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásában

Az igénylésben foglaltakteljesítéséhez szükségesintézkedések megtétele(MJH-HT) Az igénylésben foglaltakteljesítéséhez szükséges intézkedések megtétele(BAZKH-PGF)
A Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatalJogi és KoordinációsFőosztály felé történő továbbítás(továbbiakban: BAZMKH-JKF)(MJH-HT) IgénylőlapIgénylőlap, továbbító levél

ÉrtesítésMiskolci Járási Hivatal főosztályai részéretörténő átadás(MJH-HT) Átadás-átvételi jegyzőkönyv,bélyegző-nyilvántartás
Megfelelőség eseténa Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatalPénzügyi és GazdálkodásiFőosztálya felé történő továbbítás(továbbiakban: BAZMKH-PGF) Igénylőlap, továbbító levélAz elkészült bélyegzők átvétele a Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatalbélyegző-nyilvántartójától(BAZMKH-JKF)(MJH-HT) Átadás-átvételi jegyzőkönyvAz átvételt igazoló dokumentum megküldése aBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatalJogi és Koordinációs Főosztálya részére(BAZMKH-JKF)(MJH-HT)

IGEN NEM



A Miskolci Járási HivatalHivatalvezetői Titkárságához érkező bizonylatok(továbbiakban: MJH-HT)
Kifizetés

Szükséges továbbítania főosztály részére?(MJH-HT)      
2.1.5. A Miskolci Járási Hivatalhoz beérkezett bizonylatok kezelése, továbbítása BizonylatTovábbító levélTeljesítésigazolás céljából a bizonylattovábbítás az érintett főosztály részére(MJH-HT) Teljesítésigazolás után továbbítás a Hivatalvezetői Titkárság részére  (MJH érintett főosztálya)   

Megfelelőség eseténa Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatalPénzügyi és GazdálkodásiFőosztálya felé történő továbbítás(továbbiakban: BAZMKH-PGF)(MJH-HT)NEMIGEN



A Miskolci Járási Hivatal főosztályaitól beérkező igénylések a Hivatalvezetői Titkársághoz (továbbiakban: MJH-HT)
Igénylés teljesítése

Járási Hivatalon belül elintézhető?(MJH-HT)      
2.1.6. A szigorú számadású bizonylatok beszerzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása

Az igénylésben foglaltakteljesítéséhez szükségesintézkedések megtétele(MJH-HT) Az igénylésben foglaltakteljesítéséhez szükséges intézkedések megtétele(BAZMKH-PGF)Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály felé történő továbbítás(továbbiakban: BAZMKH-PGF)(MJH-HT) Igénylőlap Igénylőlap, továbbító levélÉrtesítésSzükséges továbbítani?(MJH-HT)Miskolci Járási Hivatal főosztályai részéretörténő átadás(MJH-HT) Átadás-átvételi jegyzőkönyv
NEMIGEN

IGEN NEM



A Miskolci Járási Hivatal szervezeti egységeit érintő kormánymegbízotti utasítások évenkénti kötelező felülvizsgálata(Felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)

Kormánymegbízotti utasítás módosítása

       2.1.7. Közreműködés a Miskolci Járási Hivatal szervezeti egységeit érintő kormánymegbízotti utasítások felülvizsgálatában Tájékoztatólevél
Szükséges javítani atervezetet?(MJH-HT)Az érintett szervezeti egység tájékoztatása(MJH-HT) Tájékoztató levél

Korrektúrával ellátott tervezet megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(MJH szervezeti egységei)              
Az adott szervezeti egységet érintő kormánymegbízotti utasítás/utasítások felülvizsgálata(MJH szervezeti egységei)        Szükséges módosítani?(MJH szervezeti egységei)              Tájékoztatás küldése a Hivatalvezetői Titkárság Részére(MJH szervezeti egységei) Tájékoztató levélTervezet 

A korrektúrával ellátott tervezet megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya részére(MJH-HT) Továbbító levélA szükséges javítás elvégzése(MJH szervezeti egységei)A javított tervezet megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(MJH szervezeti egységei)              

Tájékoztatás küldése a Miskolci Járási Hivatalszervezeti egységei részére(MJH-HT)       
NEMIGENNEMIGEN        



A Miskolci Járási Hivatal szervezeti egységeit érintő kormánymegbízotti utasítás tervezetmegküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Felelős: MJH érintett főosztálya)

Kiadmányozott kormánymegbízotti utasítás megküldése az érintett főosztály/főosztályok részére

2.1.8. Közreműködés a Miskolci Járási Hivatal valamely szervezeti egységét érintő kormánymegbízotti utasítás tervezetek előkészítésében TájékoztatólevélAz érintett főosztály részére javítás céljából megküldeni(MJH-HT)              Szükséges javítani?(MJH-HT)              Tájékoztató levélAz előkészített kormánymegbízotti utasítás tervezet megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya részére áttekintés céljából(MJH-HT) Elektronikus levélA szükséges javítás elvégzése(MJH érintett főosztálya)A javított tervezet megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(MJH szervezeti egységei)              
Tervezet

A javított tervezet áttekintése(MJH -HT)       Elektronikus levélA Jogi és Koordinációs Főosztály áttekintés után, jóváhagyás céljából megküldi a tervezet a főigazgató részére áttekintés céljából(felelős:Jogi és Koordinációs FőosztályTovábbiakban: BAZMKH-JKF) Főigazgatói jóváhagyás után a Jogi és Koordinációs Főosztály a tervezetet kiadmányozás céljábóleljuttatja a kormánymegbízotthoz(BAZMKH-JKF)       Szükséges javítani?(BAZMKH-JKF)               A Jogi és Koordinációs Főosztály a tervezetet módosítás vagy kiegészítés céljából megküldi a hivatalvezető részére(BAZMKH-JKF)Szükséges továbbítani?(MJH-HT)                     Az érintett főosztály részére javítás céljából megküldeni(MJH-HT)A szükséges javítás elvégzése(MJH érintett főosztálya)A javított tervezet megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(MJH szervezeti egységei)A javított tervezet áttekintése(MJH -HT)                            A módosított vagy kiegészített kormánymegbízotti utasítás tervezet megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya részére(MJH-HT)A szükséges javítás elvégzése(MJH -HT)       Kiadmányozás után a Jogi és Koordinációs Főosztály a kiadmányozott utasítás egy példányát megküldi a hivatalvezetőnek(BAZMKH-JKF) A Jogi és Koordinációs Főosztály a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztálya útján gondoskodik a kormányhivatal honlapján történő közzétételről(BAZMKH-JKF)
                     A kormánymegbízott kiadmányozás után megküldi a kiadmányozott utasítást a Jogi és Koordinációs Főosztály részére(kormánymegbízott)       Kiadmányozott utasítás, Elektronikus levélElektronikus levélElektronikus levélElektronikus levél  Elektronikus levél

A főosztály által megküldött tervezet áttekintése(felelős: Hivatalvezetői TitkárságTovábbiakban: MJH-HT)       IGEN NEM
IGEN NEMIGEN NEM        



A Miskolci Járási Hivatal szervezeti egységeinek vezetői által a Hivatalvezetői Titkárságraküldött szakmai anyagok vagy szakmai tartalmak(Felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)

Szakmai anyag/szakmai tartalomkormányhivatali honlapon történő közzététele

       2.1.9. Szakmai anyagok és szakmai tartalom kormányhivatali honlapon történő közzétételének előkészítése, továbbítása, az aktualizálásban közreműködés

Elektronikus levélSzakmai anyag/szakmai tartalommegküldése módosítás érdekében(MJH-HT)       
Az adott szervezeti egység által megküldött szakmai anyag/szakmai tartalom tervezetének áttekintése(MJH-TH)        Szükséges módosítani?(MJH-TH)              Tájékoztató levélA szükséges javítás elvégzése(MJH szervezeti egységei)A javított tervezet megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(MJH szervezeti egységei)              

Szakmai anyag vagy tartalom tervezet
Szakmai anyag/szakmai tartalom összegzés céljából történő megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya részére(MJH-HT) Továbbító levélA jóváhagyott szakmai anyag/szakmai tartalom megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztálya részére(BAZMKH-JKF)       Továbbító levélA javított tervezet áttekintése(MJ-HT)       

IGEN NEM



A Miskolci Járási Hivatal szervezeti egységeinek vezetői által a Hivatalvezetői Titkárságraküldött a sajtó tájékoztatásával kapcsolatos szakmai anyagok, háttéranyagok és közlemények(Felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)

Szakmai tartalomkormányhivatali honlapon történő közzététele

       2.1.10.  A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos szakmai anyagok, háttéranyagok és közlemények kormányhivatali honlapon történő közzétételének előkészítése, továbbítása

Elektronikus levél
Szakmai anyag, háttéranyag, közleménymegküldése módosítás érdekében(MJH-HT)       

Az adott szervezeti egység által megküldött szakmai anyag, háttéranyag, közlemény tervezetének áttekintése(MJH-TH)        Szükséges módosítani?(MJH-TH)              Elektronikus levélA szükséges javítás elvégzése(MJH szervezeti egységei)A javított tervezet megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(MJH szervezeti egységei)              
Szakmai anyagok, Háttéranyagok, közleményekSzakmai anyag, háttéranyag, közlemény áttekintés céljából történő megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetjerészére(MJH-HT) Elektronikus levélAz áttekintést követőena Kormánymegbízotti Kabinet kidolgozás érdekében megküldi aszakmai anyagot, háttéranyagot, közleménytaz érintett szervezeti egység részére(továbbiakban: BAZMKH-KK)       Elektronikus levél

A javított tervezet áttekintése(MJH-HT)       A szervezeti egységek által kidolgozott témajavaslatok megküldése a Kormánymegbízotti Kabinet részére(MJH-HT)
A szervezeti egységek által kidolgozott témajavaslatok megküldése a Hivatalvezető Titkárságra áttekintés érdekében (MJH szervezeti egységei)                     Szükséges módosítani?(MJH-TH) Elektronikus levél       A szükséges javítás elvégzése(MJH szervezeti egységei)A javított témajavaslat megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(MJH szervezeti egységei)A javított témajavaslat áttekintése(MJH-HT)                      Elektronikus levélSzakmai anyag, háttéranyag, közleménymegküldése módosítás érdekében(MJH-HT)       Elektronikus levél

NEMIGEN
IGEN NEM



A feleslegessé vált ingó vagyontárgyról/vagyontárgyakról készült jegyzék megküldése aHivatalvezetői Titkársághoz (felelős: MJH szervezeti egységei)
A feleslegessé vált ingó vagyontárgy/vagyontárgyak hasznosítása, selejtezése

Szükséges módosítani?(MJH-HT)      
2.1.11. A feleslegesnek vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak ítélt eszközök hasznosításának, selejtezésének kezdeményezésében, történő közreműködés

A jegyzék módosítás céljából történő visszaküldése az érintett szervezeti egységhez(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,Továbbiakban: MJH-HT) Az összeállított jegyzék továbbítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályBeruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztálya felé felülvizsgálat céljából(továbbiakban: BAZMKH-PGF)(MJH-HT) JegyzékÖsszeállított jegyzék, továbbító levélSzükséges módosítás elvégzése(MJH érintett szervezeti egysége)Módosított jegyzék megküldése aHivatalvezetői Titkárság részére(MJH érintett szervezeti egysége)A módosított jegyzék áttekintése(MJH-HT)
Tájékoztató levélLevél, módosított jegyzék

NEMIGEN



A kiadmányozásra jogosult osztályvezető a határidő túllépésről értesíti a főosztályvezetőt, illetve a járási hivatalvezetőt(felelős: kiadmányozásra jogosult osztályvezető)2.1.12. Az ügyintézési határidő túllépésével összefüggő fegyelmi felelősség megállapításában, az eljárás lefolytatásában történő közreműködésA mulasztás bekövetkezését előidéző körülmények feltárása(Hivatalvezetői Titkárság, továbbiakban: MJH-HT)A kiadmányozó/az ügyintéző munkáját közvetlenül irányító osztályvezető és az eljárt ügyintézőrészletes írásbeli nyilatkozatának megküldése a Hivatalvezetői Titkárág részére(érintett osztályvezető és eljárt ügyintéző)
ÉrtesítésFelhívásÖnhibára visszavezethető?(MJH-HT)Ügyintéző önhibája(MJH-HT) FeljegyzésIGEN

A kiadmányozó/az ügyintéző munkáját közvetlenül irányító osztályvezető és az eljárt ügyintézőfelhívása részletes írásbeli nyilatkozat megtételére(MJH-HT) Nyilatkozat
A tevékenységet közvetlenül  és ellenőrző/a kiadmányozó Osztályvezető önhibája(MJH-HT) Postázó ügykezelő önhibája(MJH-HT)

A felelősség kivizsgálásamegszüntetésre kerül(MJH-HT)
Felelősség megállapítása és az arányos jogkövetkezmény alkalmazása érdekében további intézkedés megtétele(MJH-HT)

Az előzetes vizsgálat megállapításairól és indokairól, valamint a javasolt intézkedésről tájékoztató küldése a főigazgató részére(MJH-HT)
A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt az állami szolgálati jogviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetén(MJH-HT) Fegyelmi eljárás megindítsa(MJH-HT)Fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül megrovás kiszabása(MJH-HT)Szóbeli figyelmeztetés(MJH-HT)

Amennyiben a főigazgató elrendeli szükséges a hatósági eljárásban közreműködő másik belső szervezeti egység mulasztásának kivizsgálása, illetve a fegyelmi és/vagy kártérítési felelősség előkérdésének tisztázása(MJH-HT)
Tájékoztatás küldése a főigazgató részére(MJH-HT)Az eljárás befejeződik Tájékoztatás az intézkedésről

IGEN IGEN NEM



Tájékoztatás a jogorvoslati eljárás eredményéről

Állami tisztviselő értesítése az eljárás megindításáról(munkáltatói jogkor gyakorlója) ÉrtesítésVizsgálóbiztos kijelölése(munkáltatói jogkor gyakorlója)Fegyelmi tanács tárgyalást tart(fegyelmi tanács) ÉrtesítésFegyelmi tanács zárt ülésen dönt a fegyelmi felelősség kérdésében, annak fennállása esetén fegyelmi büntetést szab ki(fegyelmi tanács)A döntés jogerőssé válik Jogorvoslat? Közszolgálati panasz és munkaügyi per kezdeményezése(MJH-HT) Továbbítás a Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi és perképviseleti Osztálya felé(MJH-HT) Levél Jogerős döntés megküldése aa Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére(fegyelmi tanács)Jogerős döntés megküldése a főigazgató részére(fegyelmi tanács) Levél
HatározatIGENNEM Levél



A kiadmányozásra jogosult osztályvezető a függő hatályú döntés hatályossá válásáról értesíti a főosztályvezetőt, illetve a járási hivatalvezetőt(felelős: kiadmányozásra jogosult osztályvezető)2.1.13. A függő hatályú döntés hatályossá válásával összefüggő fegyelmi felelősség megállapításában, az eljárás lefolytatásában történő közreműködésA mulasztás bekövetkezését előidéző körülmények feltárása(Hivatalvezetői Titkárság, továbbiakban: MJH-HT) A kiadmányozó/az ügyintéző munkáját közvetlenül irányító osztályvezető és az eljárt ügyintézőrészletes írásbeli nyilatkozatának megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(érintett osztályvezető és eljárt ügyintéző) ÉrtesítésFelhívásÖnhibára visszavezethető?(MJH-HT) NEMÜgyintéző önhibája(MJH-HT) FeljegyzésIGEN
A kiadmányozó/az ügyintéző munkáját közvetlenül irányító osztályvezető és az eljárt ügyintézőfelhívása részletes írásbeli nyilatkozat megtételére(MJH-HT) Nyilatkozat

A tevékenységet közvetlenül  és ellenőrző/a kiadmányozó Osztályvezető önhibája(MJH-HT) Postázó ügykezelő önhibája(MJH-HT) A felelősség kivizsgálásamegszüntetésre kerül(MJH-HT)
Felelősség megállapítása és az arányos jogkövetkezmény alkalmazása érdekében további intézkedés megtétele(MJH-HT)

Az előzetes vizsgálat megállapításairól és indokairól, valamint a javasolt intézkedésről tájékoztató küldése a főigazgató részére a függő hatályú döntéshatályossá válásától számított 10 napon belül(MJH-HT)
A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt az állami szolgálati jogviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetén(MJH-HT) Fegyelmi eljárás megindítsa(MJH-HT)Fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül megrovás kiszabása(MJH-HT)Szóbeli figyelmeztetés(MJH-HT)

A hatósági eljárásban közreműködő másik belső szervezeti egység mulasztásának kivizsgálása, illetve a fegyelmi és/vagy kártérítési felelősség előkérdésének tisztázása(MJH-HT)
Az előzetes vizsgálat során tisztázni szükséges, hogy A hatósági eljárásban szakhatóságként, szakértőként, ill. egyéb jogcímen közreműködő másik belső szervezeti egység vagy külső szervezet mulasztására vezethető vissza az érdemi döntés vagy a megszüntető végzés határidőn belül történő meghozatalának elmaradása(MJH-HT)IGENIGEN Feljegyzés

Tájékoztatás küldése a főigazgató részére(MJH-HT) Tájékoztatás az intézkedésrőlAz eljárás befejeződik



Tájékoztatás a jogorvoslati eljárás eredményéről

Állami tisztviselő értesítése az eljárás megindításáról(munkáltatói jogkor gyakorlója) ÉrtesítésVizsgálóbiztos kijelölése(munkáltatói jogkor gyakorlója)Fegyelmi tanács tárgyalást tart(fegyelmi tanács) ÉrtesítésFegyelmi tanács zárt ülésen dönt a fegyelmi felelősség kérdésében, annak fennállása esetén fegyelmi büntetést szab ki(fegyelmi tanács)A döntés jogerőssé válik Jogorvoslat?NEM Közszolgálati panasz és munkaügyi per kezdeményezése(MJH-HT)IGEN  Továbbítás a Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztálya felé(MJH-HT) Levél Jogerős döntés megküldése aa Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére(fegyelmi tanács)Jogerős döntés megküldése a főigazgató részére(fegyelmi tanács) Levél
Határozat

Levél



A kiadmányozásra jogosult vezető a határidő túllépés tényét megállapító döntés jogerőre emelkedésével egyidejűleg a jogerősített döntés szkennelt példányát, valamint az előzetes vizsgálat megállapításairól szóló feljegyzést megküldi a járási hivatalvezetőnek(felelős: kiadmányozásra jogosult vezető)2.1.14. Az ügyintézési határidő túllépése miatt lefolytatandó kártérítési eljárásban történő közreműködésÜgyirat áttekintése(Hivatalvezetői Titkárság, továbbiakban: MJH-HT) Elektronikus levélSzükséges javítani?(MJH-HT) NEMFeljegyzés megküldése javítás céljából a kiadmányozásra jogosult vezetőnek(MJH-HT) Elektronikus levélIGENSzükséges javítás elvégzése(kiadmányozásra jogosult vezető) A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály intézkedik a visszatérítendő illeték vagy díj ügyfél/központi költségvetés részére történő átutalásáról(felelős: Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, továbbiakban: BAZMKH-PGF)A határidő túllépés tényét megállapító döntés jogerőre emelkedésével egyidejűleg a jogerősített döntés szkennelt példányát, valamint az előzetes vizsgálat megállapításairól szóló feljegyzést megküldi a főigazgató részére a határidő túllépésről és a visszafizetési kötelezettség keletkezéséről(MJH-HT)
 A  Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályaz utalás tényéről és a kár bekövetkezéséről értesíti a hivatalvezetőt(BAZMKH-PGF) Értesítés

Javított feljegyzés megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(kiadmányozásra jogosult vezető)Javított feljegyzésáttekintése(MJH-HT)



Az állami tisztviselőnyilatkozattételre történő felhívása (MJH-HT)Amennyiben a kárt önként nem téríti meg, illetve a felelősségét nem ismeri el, de a vétkes károkozás alapos gyanúja fennáll, abban az esetben az állami tisztviselő értesítése a kártérítési eljárás megindításáról(munkáltatói jogkör gyakorlója)Vizsgálóbiztos kijelölése(felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója)
Kártérítési tanács tárgyalást tart(kártérítési tanács)

Értesítés
Elismeri?NEMIGEN Önként megfizeti?IGEN NEMAmennyiben az ügyintéző nem ismeri el,de a tevékenységét közvetlenül irányító,kiadmányozásra jogosult osztályvezető vagy ügykezelő jelzi felelősségét, úgy részére felhívás küldése lehetséges(MJH-HT) Az állami tisztviselő részletfizetést kérhet(érintett állami tisztviselő)Az engedélyezésről a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály értesítése(MJH-HT)A pénzügyi teljesítést követően Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály értesíti a hivatalvezetőt(BAZMKH-PGF) Vizsgálat lefolytatása(vizsgálóbiztos) Kártérítési tanács tagjainak kijelölése(munkáltatói jogkör gyakorlója)

 A felhívást követően minden intézkedésről tájékoztatás küldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére(MJH-HT)A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Intézkedik a fizetési kötelezettség végrehajtásáról(BAZMKH-PGF) Felhívás
Értesítés

Az önkéntes teljesítéssel az eljárás befejeződik Tárgyalás szükséges?NEM IGEN Kártérítési tanács zárt ülésen megállapítja a kártérítési felelősséget(kártérítési tanács) Jegyzőkönyv,határozatHa vizsgálat során a kötelezettségszegést elismeri és a tárgyalásról lemond, valamint a tényállás megítélése egyszerű, abban az esetben megállapítja a kártérítési kötelezettséget(munkáltatói jogkör gyakorlója) Jogorvoslat? Tájékoztatás a jogorvoslati eljárás eredményéről Továbbítás a Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztálya felé(MJH-HT) LevélAmennyiben az állami tisztviselő nem ért egyet a döntéssel a Kormánytisztviselői Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be(érintett állami tisztviselő)  Amennyiben nem él jogorvoslattal, de nem teljesít az állami tisztviselő, abban az esetben tájékoztatás küldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére(MJH-HT) ÉrtesítésIGEN NEM HatározatAmennyiben az állami tisztviselő nem ért egyet a Kormánytisztviselői Döntőbizottság döntésével, úgy a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat keresetével(érintett állami tisztviselő)



A Miskolci Járási Hivatal szervezeti egységeitől  beérkező -munkavédelmi tárgyú- igénylések, jegyzőkönyvek, valamint feljegyzések aHivatalvezetői Titkársághoz (Felelős:MJH szervezeti egységei )

Igénylés teljesítése

Szükséges kapcsolódó anyagokbekérése?(MJH-HT)       
2.1.15. Közreműködés a Miskolci Járási Hivatalt érintő munkavédelmi feladatok ellátásában Igénylőlap, feljegyzésIgénylésben, feljegyzésben foglaltak vizsgálata(MJH Hivatalvezetői Titkárság,Továbbiakban: MJH-HT) Elektronikus levélKapcsolódó anyag megküldése(MJH érintett főosztálya)Kapcsolódó anyagáttekintése (MJH-HT) Szükséges javítani?(MJH-HT)Javítás elvégzése(MJH érintett főosztálya)

A kapcsolódó anyagok bekérése az érintett főosztálytól(MJH-HT)  Az igénylőlap megküldésea Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály(továbbiakban: BAZMKH-PGF) részére(MJH-HT) Elektronikus levélAz igénylésben foglaltakteljesítéséhez szükséges intézkedések megtétele(BAZMKH-PGF)A beszerzést követően az igényelt eszközökátvétele(BAZMKH-PGF, valamint MJH-HT)
 A jegyzőkönyv megküldésea Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztálya részére(MJH-HT) Elektronikus levélElektronikus levélMiskolci Járási Hivatal főosztályai részére -dokumentált módon-történő átadás(MJH-HT) Átadás-átvételi jegyzőkönyvKapcsolódó anyag megküldése(MJH érintett főosztálya)Kapcsolódó anyagáttekintése (MJH-HT)

IGEN
IGEN

NEM
NEM

NEM
NEM



A Miskolci Járási Hivatal főosztályvezetői/osztályvezetői által előkészített munkaköri leírások megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Felelős: MJH főosztályvezetői/osztályvezetői)

 A kiadmányozott munkaköri leírás személyi anyagban történő elhelyezése

2.1.16. Közreműködés a munkaköri leírások előkészítésében
Az érintett főosztály részére javítás céljából megküldeni(MJH-HT)       Szükséges javítani?(MJH-HT)              Tájékoztató levélA kiadmányozott munkaköri leírás megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére(MJH-HT) Munkaköri leírás,Továbbító levélA szükséges javítás elvégzése(MJH érintett főosztálya)A javított munkaköri leírás megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(MJH érintett főosztálya)              

Tervezet
A javított munkaköri leírás áttekintése(MJH -HT)       Elektronikus levél

       A munkaköri leírás kiadmányozása(munkáltatói jogkör gyakorlója)       A kiadmányozott munkaköri leírás megküldéseaz érintett állami tisztviselő részére (MJH -HT) Munkaköri leírás,Továbbító levél
A főosztályvezető/osztályvezető által megküldött tervezet áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)

              NEMIGEN



A Miskolci Járási Hivatal főosztályvezetői által előkészített rendkívüli munkavégzés elrendeléséről szóló irat, valamint a rendkívüli munkavégzés elrendelését alátámasztó megkeresés  megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Felelős: MJH főosztályvezetői/osztályvezetői)

A teljesítésigazolás megküldése az állami tisztviselő részére(MJH-HT)

2.1.17. Közreműködés a rendkívüli munkavégzés elrendelésének kezdeményezésében
A szükséges javítás elvégzése(MJH-HT)        Szükséges javítani?(MJH-HT)              

Továbbító levél       

Tervezet       
A rendkívüli munkavégzés elrendelésének kiadmányozása(járási hivatalvezető)       A rendkívüli munkavégzés teljesítésének teljesítésigazolása(szervezeti egységek vezetői) Teljesítésigazolás

A főosztályvezető által megküldött tervezet áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)
Az érintett főosztály részérevisszaküldeni (MJH-HT) Kiadmányozottirat       Teljesítésigazolás megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(szervezeti egységek vezetői) Továbbító levélA rendkívüli munkavégzés teljesítésénekhivatalvezető általi teljesítésigazolása(járási hivatalvezető)       TeljesítésigazolásA rendkívüli munkavégzés elrendelésének, valamint a teljesítésigazolásnak a megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére(MJH-HT)              

IGEN NEM Hivatalvezetői jóváhagyást követően felterjesztés a kormánymegbízott részére(MHJ-HT)Kormánymegbízotti jóváhagyást követően a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya elkészíti, majd megküldi kiadmányozásra a rendkívüli munkavégzés elrendeléséről szóló iratot(továbbiakban: BAZMKH-JKF HO)                     



A Miskolci Járási Hivatal főosztályvezetői/osztályvezetői által véleményezett kérelmek  megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Felelős: MJH főosztályvezetői/osztályvezetői)

Érintett állami tisztviselő, állami ügykezelő tájékoztatása

2.1.18. Közreműködés az állami tisztviselőket, állami ügykezelőket érintő kedvezmények, juttatások igénybevétele tárgyában előterjesztett kérelmek véleményezésében
A szükséges javítás elvégzése(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)

       Szükséges javítani?(MJH-HT)              
Kérelem       A főosztályvezető/osztályvezető által megküldött kérelmek áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)

Kérelem, továbbítólevélHivatalvezetői jóváhagyás után a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály/Pénzügyi ésGazdálkodási Főosztály részére történő megküldés(MJH-HT)       Kérelem megküldése javítás érdekében(MJH-HT)       A javított kérelem megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)       A javított kérelem áttekintése(MJ-HT)       
Tájékoztató levélTovábbító levél,javított kérelem       Tájékoztató levél

IGEN NEM



Az állami tisztviselő/állami ügykezelő által megküldött kérelem a munkáltatói jogkör gyakorlója részére(Felelős: érintett állami tisztviselő/ügykezelő)2.1.19. Közreműködés a fizetés nélküli szabadság engedélyezése iránti kérelmek véleményezésében Kérelem

Érintett állami tisztviselő, állami ügykezelő tájékoztatása
A szükséges javítás elvégzése(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)

       Szükséges javítani?(MJH-HT)              Az állami tisztviselő/állami ügykezelő  által megküldött kérelmek áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)
Főigazgatói szignálást követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére történő megküldés(Főigazgatói Titkárság)       

Kérelem megküldése javítás érdekében(MJH-HT)       A javított kérelem megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)       A javított kérelem áttekintése(MJH-HT)       
Tájékoztató levél
Továbbító levél,javított kérelem       Tájékoztató levél

Hivatalvezetői jóváhagyás utána Főigazgatói Titkárságrészére történő megküldés(MJH-HT) Kérelem, továbbítólevél       
       NEMIGEN



A Miskolci Járási Hivatal főosztályvezetője által szignózott, az érintett állami tisztviselő által kitöltött nyomtatványok megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Felelős: MJH érintett főosztályvezetője, érintett állami tisztviselője)2.1.20. Közreműködés az állami tisztviselők, valamint állami ügykezelők kiküldetésének elrendelésében       Szükséges javítani?(MJH-HT)              Továbbító levél       
Kérelem, megállapodás, rendelvény, költségkalkuláció,kiküldetési utasítás és Költségelszámolás, meghívó, munkaprogram       A kiküldetést kezdeményező (járási hivatalvezető)által megtörténik az utazási akta kiadmányozása(felelős: járási hivatalvezető)       Az érintett állami tisztviselő által megküldött ügyirat áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT) KiadmányozottUtazási akta

Továbbító levélTovábbító levél       
Kérelem, megállapodás, rendelvény, költségkalkuláció,kiküldetési utasítás és költségelszámolás (továbbiakban: utazási akta) megküldése javítás érdekében(MJH-HT)A szükséges javítás elvégzése(érintett állami tisztviselő)A javított utazási akta megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(érintett állami tisztviselő)       A javított utazási akta áttekintése(MJH-HT)              Az utazási akta megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya részéreellenőrzés céljából(MJH-HT)       Szükséges javítani?(BAZMKH-JKF)              A Jogi és Koordinációs Főosztály Az utazási aktát módosítás vagy kiegészítés céljából megküldi a hivatalvezető részére(BAZMKH-JKF) A Jogi és Koordinációs Főosztály a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére megküldi pénzügyi ellenjegyzés céljából az utazási aktát(BAZMKH-JKF) A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellenjegyzés után engedélyezés céljábóleljuttatja az utazási aktát a kormánymegbízotthoz(BAZMKH-PGF)       

Továbbító levél
Továbbító levél

IGEN
IGEN

NEM
NEM       



A kormánymegbízott engedélyezés után megküldi az utazási aktáta Jogi és Koordinációs Főosztály részére(Kormánymegbízotti Kabinet)A hazaérkezést követően az állami tisztviselő  a kiküldetési utasítás és elszámolás elnevezésű nyomtatványt, valamint az úti jelentést megküldi a kiküldetést kezdeményező (járási hivatalvezető) részére(érintett állami tisztviselő)        Az érintett állami tisztviselő által megküldött ügyirat áttekintése(MJH-HT)  Elszámolás érdekébena Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére történő megküldés(MJH-HT)Szükséges javítani?(MJH-HT) Megküldés javítás érdekében(MJH-HT)
                            A javított irat megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(érintett állami tisztviselő)       A javított irat áttekintése(MJH-HT)                            

Továbbító levélÚti jelentés,nyomtatvány,levél       Továbbító levél
Továbbító levélTovábbító levélTájékoztató levélIGEN NEMNEM

       

       Az úti jelentés megőrzése
Az úti jelentés megküldése elfogadás céljából a kormánymegbízotthoz(járási hivatalvezető)A kormánymegbízott jóváhagyása után megküldi az úti jelentést a kiküldetést kezdeményező személy részére (járási hivatalvezető)(Kormánymegbízotti Kabinet) Továbbító levél       



A Miskolci Járási Hivatal főosztályvezetői által előkészített felvételi javaslat megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Felelős: MJH főosztályvezető)

Kinevezési okirat állami tisztviselő, állami ügykezelő, foglalkoztatott részére történő átadása(MJH-HT)

2.1.21. Közreműködés az állami szolgálati jogviszony és munkaviszony létesítésében
A szükséges javítás elvégzése(MJH-HT)        Szükséges javítani?(MJH-HT)              Adatlap       A főosztályvezető által megküldött javaslat áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT) Tájékoztatás, adatlap, továbbítólevélA kormánymegbízott hozzájárulása után az adatlap megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére a jogszabályban előírt feltételek megvizsgálása céljából(Kormánymegbízotti Kabinet) Továbbító levél       Hivatalvezetői jóváhagyás utántájékoztatás, valamint felvételi javaslati adatlap és azalkalmazáshoz szükséges iratok, okiratok megküldése akormánymegbízott részére a kinevezésheztörténő hozzájárulás érdekében(MJH-HT)       A Jogi és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője aláírásával megerősíti a jogviszony létesítés jogszabályban előírt feltételeinek fennállását(Jogi és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője)A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellenjegyzésre jogosult tisztviselője aláírásával igazolja a jogviszony létesítéséhez a pénzügyi fedezet biztosítását, illetve rendelkezésre állását(Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellenjegyzésre jogosult tisztviselője)       Továbbító levélTovábbító levélKinevezési okirat elkészítése(Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály)       Kinevezési okirat megküldése a járási hivatalvezető részére(Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály) Kinevezési okirat              Továbbító levél

NEMIGEN



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya tájékoztató levél megküldésével értesíti a kötelezettet/kötelezetteket a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról(Felelős: Jogi és Koordinációs Főosztály,Továbbiakban: BAZMKH-JKF)

A vagyonnyilatkozat kötelezett/kötelezettekrészére történő átadása(MJH-HT)

2.1.22. Közreműködés az állami tisztviselők vagyonnyilatkozatának továbbításában
A szükséges javítás elvégzése(kötelezett)        Szükséges javítani?(MJH-HT)              

Tájékoztató levél, formanyomtatvány,kitöltési útmutató       A kötelezett/kötelezettek által  két példányban -a Hivatalvezetői Titkárságra- megküldött vagyonnyilatkozatok szervezeti egységenként történő összegyűjtése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)A szervezeti egységenként összegyűjtött vagyonnyilatkozatok megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya részére (MJH-HT) Továbbító levél       A vagyonnyilatkozatok őrzéséért felelős személy aláírásával igazolja, hogy az átadás megtörtént(Jogi és Koordinációs Főosztály, őrzésért felelős személy)       A vagyonnyilatkozat egy példányának megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Jogi és Koordinációs Főosztály, őrzésért felelős személy)       Továbbító levél
IGEN NEM       



Megkeresés megküldése másik járási hivatal részéről vagy a Kormányhivatal részéről a munkáltatói jogkör gyakorlójának részére (hivatalvezető), hogy az állami tisztviselő/állami ügykezelő a Kormányhivatal hatékony működéséhez szükséges munkaszervezési okból, ideiglenesen eredeti munkaköre helyett vagy eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lásson el(másik járási hivatal vezetője, kormánymegbízott)

Átirányítás egy példányának megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére (Hivatalvezetői Titkárság)

2.1.23. Közreműködés az állami tisztviselők, valamint állami ügykezelők átirányításában, helyettesítésében
       

Megkeresés
Átirányítás (írásbeli utasítás) előkészítése(Jogi és Koordinációs Főosztály)

Tájékoztatólevél

 Az átirányítás időtartamának, az ellátandó munkakörnek vagy a munkakör egy részéből adódó konkrét feladatnaka meghatározása(munkáltatói jogkör gyakorlója)              
UtasításSzükséges helyettesítési díjat megállapítani?       Helyettesítési díj megállapításaa Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja által(kormánymegbízott)               

A járási hivatalok közötti átirányítás esetén a járási hivatalvezetők, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egység és a járási hivatal közötti átirányítás esetén a kormánymegbízott és a járási hivatalvezető megállapodása(Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója)       Hivatalvezetői jóváhagyás után az átirányítás előkészítése érdekében történő megküldésa Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály részére(Hivatalvezetői Titkárság,Továbbiakban: MJH-HT) Továbbító levél       
Átirányítás megküldése az érintett járási hivatalvezető(k)/kormánymegbízottrészére kiadmányozás céljából(Jogi és Koordinációs Főosztály)Az érintett állami tisztivselő/állami ügykezelő részére történő eljuttatás aláírás céljából(MJH-HT)              

NEMIGEN



Megállapodás az állami tisztviselő/állami ügykezelő másik államigazgatási szervhez történő határozott idejű áthelyezéséről(Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója, állami tisztviselő/ügykezelő, másik államigazgatási szerv)

A határozott idő elteltével az állami tisztviselő/állami ügykezelővisszahelyezése -az előmeneteli szabályok figyelembe vételével- (munkáltatói jogkör gyakorlója)

2.1.24. Közreműködés az állami tisztviselők, valamint állami ügykezelők áthelyezésében
       

Megállapodás              
              

Kinevezés közös megegyezéssel történő módosításának kezdeményezése az áthelyezés idejérea Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályánál(munkáltatói jogkör gyakorlója) Megkeresés
Kinevezés módosításának megküldése amunkáltatói jogkör gyakorlójának részére, kiadmányozás céljából(Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály)Jóváhagyás után a kinevezés módosítása(Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály) Kinevezés módosításTájékoztatólevélKinevezés módosításának kiadmányozása(Hivatalvezetői Titkárság,Továbbiakban: MJH-HT)       

Kinevezés módosításának megküldése jóváhagyás érdekében a kormánymegbízott részére(Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály)       
Kinevezés módosításának átadása az érintett állami tisztviselő/állami ügykezelő részére(Hivatalvezetői Titkárság,Továbbiakban: MJH-HT)       Kiadmányozottkinevezés módosítás



A szervezeti egységek vezetői megküldik a jelenléti ívekről készült összesítő kimutatást aláírással ellátva eredetben, a szabadság-engedélyezés másolatát, valamint a foglalkoztatottak által leadott keresőképtelenség igazolására szolgáló dokumentumokat(Felelős: szervezeti egységek vezetői)2.1.25. Közreműködés az állami tisztviselők, valamint állami ügykezelők távollétének jelentésében Jelenléti ív,szabadságengedélyezés másolata, keresőképtelenség igazolására szolgáló dokumentum
Belső nyilvántartásban történő rögzítés(MJH-HT)

A szükséges javítás elvégzése(szervezeti egységek vezetői)        Szükséges javítani?(MJH-HT)              A szervezeti egységek vezetői által megküldött iratok áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály részére történő megküldés(MJH-HT)       Megküldése javítás érdekében(MJH-HT)       A javított irat megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(szervezeti egységek vezetői)       A javított irat áttekintése(MJH-HT)       
Tájékoztató levélTovábbító levél       Továbbítólevél

       IGEN NEM



Az állami tisztviselő/állami ügykezelő által megküldött, a helyközi közlekedési költségtérítésének engedélyezésére irányuló kérelem a munkáltatói jogkör gyakorlója részére(Felelős: érintett állami tisztviselő/ügykezelő)2.1.26. Közreműködés a közlekedési költségtérítés engedélyezésében, a munkába járást szolgáló bérlet vagy menetjegy elszámolásban Kérelem

Közlekedési költségtérítés kifizetése -átutalással- az érintett állami tisztviselő, állami ügykezelő részére
A szükséges javítás elvégzése(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)

       Szükséges javítani?(MJH-HT)              Az állami tisztviselő/állami ügykezelő  által megküldött kérelmek áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)
A számla, valamint az előző havi bérlet vagy menetjegy(ek)nek a megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályarészére (MJH-HT)       Kérelem megküldése javítás érdekében(MJH-HT)       A javított kérelem megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)       A javított kérelem áttekintése(MJH-HT)       

Tájékoztató levélTovábbító levél,javított kérelem       
Továbbítólevél       

       Hivatalvezetői jóváhagyásután az érintett állami tisztviselő/ügykezelő tájékoztatása(MJH-HT) Tájékoztató levélA Hivatal nevére kiállított számla, valamint az előző havi bérlet vagy menetjegy(ek)nek a megküldésea Hivatalvezetői Titkárság részére(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)       
Továbbítólevél

NEMIGEN



Az állami tisztviselő/állami ügykezelő által,a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének engedélyezésére irányuló kérelem megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Felelős: érintett állami tisztviselő/ügykezelő)2.1.27. Közreműködés az állami tisztviselők, valamint az állami ügykezelők saját gépjárművel történő munkába járás engedélyezésében, valamint elszámolásábanKérelem
Az állami tisztviselő, állami ügykezelő tájékoztatásaA szükséges javítás elvégzése(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)

       Szükséges javítani?(MJH-HT)              Az állami tisztviselő/állami ügykezelő  által megküldött kérelmek áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT) Hivatalvezetői jóváhagyás után a kérelem kormánymegbízottrészére történő megküldéseengedélyezés céljából(MJH-HT)       Kérelem megküldése javítás érdekében(MJH-HT)       A javított kérelem megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)       A javított kérelem áttekintése(MJH-HT)       
Tájékoztató levélTovábbító levél,javított kérelem       Továbbítólevél       

Jóváhagyás után a kérelem megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Kormánymegbízott) Továbbítólevél       Tájékoztató levél
IGEN NEM



Az elszámoló lap, valamint a Hivatal nevére kiállított számla megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Felelős: érintett állami tisztviselő/ügykezelő)2.1.28. Közreműködés az állami tisztviselőket, valamint állami ügykezelőket megillető egészségügyi juttatás elszámolásában Elszámoló lap
A szükséges javítás elvégzése(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)

       Szükséges javítani?(MJH-HT)              Az állami tisztviselő/állami ügykezelő  által megküldött elszámoló lap, valamint számla áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)
Hivatalvezetői jóváhagyás után az elszámoló lapés a számla megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályarészére(MJH-HT)       Elszámoló lap megküldése javítás érdekében(MJH-HT)       A javított elszámoló lap megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)       A javított elszámoló lap áttekintése(MJH-HT)       

Tájékoztató levélTovábbító levél,javított elszámoló lapTovábbítólevél
       

       A költségtérítés folyósítása az érintett állami tisztviselő, állami ügykezelő részére(Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály)
NEMIGEN



Az illetményelőleg iránti kérelem megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Felelős: érintett állami tisztviselő/ügykezelő)2.1.29. Közreműködés az illetményelőleg iránti kérelmek továbbításában Kérelem
A szükséges javítás elvégzése(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)

       Szükséges javítani?(MJH-HT)              
Az állami tisztviselő/állami ügykezelő  által megküldött kérelem áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)

Hivatalvezetői jóváhagyás után a kérelemmegküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályarészére(MJH-HT)       Kérelem megküldése javítás érdekében(MJH-HT)       A javított kérelem megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)       A javított kérelem áttekintése(MJH-HT)       
Tájékoztató levélTovábbító levél,javított kérelemTovábbítólevél

       
       

Az illetményelőleg folyósítása az érintett állami tisztviselő, állami ügykezelő részére(Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály)Kormánymegbízott, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője engedélyezi az előleg folyósítását(Kormánymegbízott, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője)       
IGEN NEM



Az eseti szociális-,szülési-, és temetési segély engedélyezése iránti kérelem megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(Felelős: érintett állami tisztviselő/ügykezelő)2.1.30. Közreműködés a szociális támogatások, valamint a kegyeleti támogatás juttatásában Kérelem
A szükséges javítás elvégzése(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)

       Szükséges javítani?(MJH-HT)              
Az állami tisztviselő/állami ügykezelő  által megküldött kérelem áttekintése(felelős: Hivatalvezetői Titkárság,továbbiakban: MJH-HT)

Hivatalvezetői jóváhagyás után a kérelemmegküldése a Szociális Bizottság részére(szociális-, és temetési segély esetén)(MJH-HT)       
Kérelem megküldése javítás érdekében(MJH-HT)       A javított kérelem megküldése a Hivatalvezetői Titkárság részére(érintett állami tisztviselő/ügykezelő)       A javított kérelem áttekintése(MJH-HT)       

Tájékoztató levél
Továbbító levél,javított kérelemTovábbítólevél

       
       

A segély folyósítása az érintett állami tisztviselő, állami ügykezelő részére(Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály)A Szociális Bizottság javaslata alapjána Kormánymegbízott engedélyezheti a segély folyósítását(Kormánymegbízott)       
       Hivatalvezetői jóváhagyás után a kérelemmegküldése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére(szülési segély esetén)(MJH-HT)

       
NEM NEMIGEN Továbbítólevél



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Képfelvételezéskiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

HívószámAdategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)
2.2.1. Képfelvételezés Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) és személyazonosító igazolvány (SZIG) kérelem befogadásához személyes megjelenés esetén

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
 Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az  ügyfél eljárási képességének vizsgálata,személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány alapján)                              (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével NEK ADATLAP/SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan
Ujjnyomat felvétel(JH-KABO) 

NE M

Photoshop adatlap
IGEN

Aláírás felvétel (JH-KABO) 
NEMI GEN NEMArckép felvétel(JH-KABO)  A kérelemnek megfelelő,  új igény kiválasztása(JH-KABO) Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Élőkép kiválasztás(JH-KABO)      Visszautasító határozatAz ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO) Hiánypótlásrafelszólító végzésIGEN NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Képfelvételezéskiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.2. Képfelvételezés személyazonosító igazolvány (SZIG) kérelem befogadásához személyes megjelenés hiányában
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)

 Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
A meghatalmazott eljárási képességének vizsgálata, személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás alapján)                              (JH-KABO)

 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a    hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan
Nincs felvételezhetőujjnyomat(JH-KABO) 

NEM

Photoshop adatlap
IGEN

Aláírás felvétel (JH-KABO) 
NEMIGEN NEMArckép felvétel hozott fényképről(JH-KABO)  A kérelemnek megfelelő,  új igény kiválasztása(JH-KABO) Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Szkenner kiválasztás(JH-KABO)       Visszautasító határozat

A meghatalmazó adatainak egyeztetése(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO) Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMNEMIGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.3. Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap igénylése személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő 14 év alatti személy esetén

Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél és törvényes képviselője személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                            (JH-KABO)

 Ügyfél személyes megjelenésével NEK ADATLAPügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan
Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) 

NEMIGENSzemélyi adatok elfogadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése (JH-KABO) Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMAdategyeztetés (JH-KABO) 
Eljárási képesség vizsgálata(JH-KABO) 

Visszautasítóhatározat NEK adatlapDöntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nemzeti Egységes Kártyarendszerkiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.4. Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap igénylése személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő 14 év feletti személy esetén

Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)

      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                                   (JH-KABO)

 Ügyfél személyes megjelenésével NEK ADATLAPügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan
Okmányadatok rögzítése (JH-KABO)

NEM
Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)NEK adatlap

IGENSzemélyi adatok elfogadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(JH-KABO) Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEMIGEN NEMAdategyeztetés(JH-KABO) 
Eljárási képesség vizsgálata(JH-KABO)      Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nemzeti Egységes Kártyarendszerkiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

HívószámAdategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)
2.2.5. Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap igénylése személyi adat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő személy esetén

Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)

  Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, eljárási képesség vizsgálata                              (JH-KABO)

 Ügyfél személyes megjelenésével NEK ADATLAPügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan
Képi adatok hozzárendelése(JH-KABO) 

NEM
Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)

NEK adatlap
IGEN

Személyi adatok elfogadása (JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO) 
Hiánypótlásrafelszólító VégzésNEMIGE N NEM IGEN NEMAz ügyfél személyi adatainak ismételt rögzítése,adatkontroll (JH-KABO)  Az ügyfél személyi adatainak  rögzítése(JH-KABO)      Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.6. Lejárt vagy érvényes állandó személyazonosító igazolvány cseréje 18 év feletti személy személyes megjelenése esetén
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az  ügyfél eljárási képességének vizsgálata, személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés,eljárási képesség vizsgálata                            (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép,aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vészh. telsz.)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO) SZIG igénylő adatlap      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) eSIGN borítékeID  boríték                                                                                 Szolgáltatói szerződés        Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról
     Visszautasító határozat

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.7. Lejárt vagy érvényes állandó személyazonosító igazolvány cseréje 18 év feletti személy személyes megjelenése hiányában
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)A meghatalmazott személy és az ügyfél  személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés, eljárási képesség vizsgálata                          (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Döntéshozatal,kérelem  visszautasítása(JH-KABO)IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennert képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás) (JH-KABO) e-funkciók rögzítése,(eID)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ)      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) SZIG igénylő adatlapeID boríték
     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

HívószámAdategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)
2.2.8. Lejárt vagy érvényes állandó személyazonosító igazolvány cseréje 12 év alatti személy személyes megjelenése esetén

Az ügyfél elegettett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél és a törvényes képviselőkszemélyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                        (JH-KABO)

 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM
Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEMIGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép) (JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, vészh. telsz.)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) eID borítékSZIG igénylő adatlap        Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról

     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

HívószámAdategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)
2.2.9. Aláírás hiánya miatt, érvénytelenné vált állandó személyazonosító igazolvány cseréje 12 és 14 év közötti személy személyes megjelenése esetén

     Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél és a törvényes képviselők személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)

 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM
Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)

SZIG igénylő adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat)(JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, vészh. telsz)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) eID boríték         Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról

Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.10. Első személyazonosító igazolvány kiadása 12 év alatti személy személyes megjelenése esetén
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél és a törvényes képviselők személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNE M

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)
SZIG igénylő adatlap

IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGE N NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok, rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép) (JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, vészh. telsz.) (JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) eID boríték        Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról
     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.11. Első személyazonosító igazolvány kiadása 12 és 14 év közötti személy személyes megjelenése esetén
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél és a törvényes képviselők személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNE M

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)
SZIG igénylő adatlap

IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok, rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás,ujjnyomat) (JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, vészh. telsz.) (JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) eID boríték        Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról
     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
  Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje adatváltozás miatt személyes megjelenés esetén
Az ügyfél eleget tetta hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél Megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságánakellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)SZIG igénylő adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIG EN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat)(JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vész. telsz)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) Szolgáltatói szerződéseID  borítékeSIGN  boríték        Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról

     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.13. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje családi állapotban történő adatváltozás miatt személyes megjelenés esetén 
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)SZIG igénylő adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép,  aláírás, ujjnyomat)(JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vészh.telsz.)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)       Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ)Szolgáltatói szerződéseID borítékeSIGN boríték           Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról

     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.14. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje gyártás vagy adathiba miatt személyes megjelenés esetén
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)SZIG igénylő adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat)(JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vészh. telsz.)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) Szolgáltatói szerződéseID borítékeSIGN boríték          Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról

     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám   Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)
2.2.15. Állandó személyazonosító igazolvány pótlása előző állandó személyazonosító igazolvány elvesztése miatt személyes megjelenés esetén

Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél  személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)

 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan NEM
Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)SZIG igénylő adatlap

IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat)(JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vészh. telsz.)(JH-KABO) Az okmány elvesztéséről szóló jegyzőkönyv felvétele (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) Szolgáltatói szerződéseID boríték         Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról eSIGN boríték     Visszautasító határozatJegyzőkönyv



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.16. Állandó személyazonosító igazolvány pótlása előző állandó személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt személyes megjelenés esetén
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan N EM

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)SZIG igénylő adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat)(JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vészh. telsz.)(JH-KABO) Az okmány eltulajdonításáról szóló jegyzőkönyv felvétele(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)       Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) eID borítékeSign borítékSzolgáltatói szerződés           Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról

     Visszautasító határozatJegyzőkönyv



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.17. Személyazonosításra alkalmas okmány hiányában kiadott ideiglenes személyazonosító igazolványból állandó személyazonosító igazolvány indítása 
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az ügyfél  személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Döntéshozatalkérelem visszautasítása(JH-KABO)SZIG igénylő adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMI GEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat)(JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vészh. telsz.)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) ID borítékIS borítékIdeiglenes szig-ból állandó szig kezdeményezése (JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO) Szolgáltatói szerződésSZIG igénylő adatlap          Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról

     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.138. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása magyar állampolgárság megszerzése miatt személyes megjelenés esetén
Az ügyféleleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenika munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, állampolgársági adat egyeztetése (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)SZIG igénylő adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMI GEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat(JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vészh. telsz.)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO) eSIGN borítékeID boríték      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ)         Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámrólSzolgáltatói szerződés     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.19. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje hibás tároló elem miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenika munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                           (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNE M

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)SZIG igénylő adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat)(JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vészh. telsz.)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ)      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) eID borítékeSIGN borítékSzolgáltatói szerződés         Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról

     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.20. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje ujjnyomatot tartalmazó személyazonosító igazolványra 
Az ügyfél eleget tett-e a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél Megjelenik a a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)SZIG igénylő adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat felvétele) (JH-KABO)e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vészh. telsz.)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) eID borítékeSIGN borítékSzolgáltatói szerződés          Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról

     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.21. Határidő nélküli állandó személyazonosító igazolvány cseréje tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolványra  
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésIG EN NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat)(JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vészh. telsz.) (JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)       Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) SZIG igénylő adatlapeID borítékeSIGN borítékSzolgáltatói szerződés           Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról
     Visszautasító határozat

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.22. Állandó tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány cseréje határidő nélküli személyazonosító igazolványra   

Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                        (JH-KABO)

 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM
Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)

SZIG igénylő adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIG E N NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Személyazonosító igazolvány kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.23. Állandó személyazonosító igazolvány igénylés egyéb kiadási ok miatt 
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenika munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)SZIG igénylő adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMI GE N NEM IGEN NEMIgénylés kezdeményezése(JH-KABO) Személyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat)(JH-KABO) e-funkciók rögzítése(eID, eSIGN, vészh. telsz.)(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)       Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ) eID borítékeSIGN borítékSzolgáltatói szerződés          Nyilatkozat vészhelyzetesetén értesítendőtelefonszámról

     Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Állandó személyazonosító igazolványérvénytelenítése elvesztés miatt(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.24. Jegyzőkönyv felvétele állandó személyazonosító elvesztése miatt személyes megjelenés esetén 
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Jegyzőkönyv adatlap

IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMNEM IGEN NEMSzemélyi adatok elfogadása(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)Okmány érvénytelenítése anyilvántartásban (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Az ügyfél tájékoztatása az okmány pótlási eljárásáról(JH-KABO)      Visszautasító határozatIGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Állandó személyazonosító igazolvány érvénytelenítése elvesztés miatt(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.25. Jegyzőkönyv felvétele állandó személyazonosító elvesztése miatt személyes megjelenés hiányában 
Az ügyfél eleget tett  a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)A meghatalmazott személy és az ügyfél  személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Meghatalmazott személy  megjelenésével SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNE M
Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)

Jegyzőkönyv adatlap
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMSzemélyi adatok elfogadása(JH-KABO) Okmány érvénytelenítése a nyilvántartásban(JH-KABO)Jegyzőkönyv felvétele az okmány elvesztéséről(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)A meghatalmazott tájékoztatása az okmány pótlási eljárásáról(JH-KABO)      Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Állandó személyazonosító igazolvány kiadása(JH-KABO)
Hívószám

Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)
2.2.26. A Kormányablak Osztályhoz érkezett állandó személyazonosító igazolvány átadása személyes megjelenés esetén  

Az ügyfél eleget tett-e a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                           (JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenésével OKMÁNY ÁTVÉTELügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)Átvételi elismervény
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMOkmány átadás kezdeményezése(JH-KABO) Okmány átadás(JH-KABO) Leadásra került okmány selejtezése(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozat

Az ügyfél eljárási képességének vizsgálata                            (JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Állandó személyazonosító igazolvány kiadása (JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.27. A Kormányablak Osztályhoz érkezett állandó személyazonosító igazolvány átadása személyes megjelenés hiányában

Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)

 Meghatalmazott személyes megjelenésével OKMÁNY ÁTVÉTELügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM
Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)

Átvételi elismervény
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMOkmány átadás kezdeményezése(JH-KABO) Okmány átadás(JH-KABO) Leadásra került okmány selejtezése(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

A meghatalmazott személy és az ügyfél  személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
A meghatalmazott személyadatainak rögzítése (JH-KABO)    Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Állandó személyazonosító igazolvány kiadása (JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.28. A Kormányablak Osztályhoz érkezett e-Azonosítót és e-Aláírást tartalmazó állandó személyazonosító igazolvány átadása

Az ügyfél eleget tett-e a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)

 Ügyfél személyes megjelenésével OKMÁNY ÁTVÉTELügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN
Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM
Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)

Tanúsítvány 
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMOkmány átadás kezdeményezése(JH-KABO) Okmány átadás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Leadásra került okmány selejtezése(JH-KABO) Átvételi elismervény      Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ)      Visszautasító határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Állandó személyazonosító igazolvány aktiválása (JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.29. Állandó személyazonosító igazolvány átadása és aktiválása eID borítékkal
Az ügyfél eleget tett-e a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével OKMÁNY ÁTVÉTELügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNE M

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMOkmány átadás kezdeményezése(JH-KABO) Okmány átadás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Leadásra került okmány selejtezése(JH-KABO) Átvételi elismervényeID boríték ügyfél által történő  aktiválása(JH-KABO)       Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ)      Visszautasító  határozat

Eljárási képesség vizsgálat                            (JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Állandó személyazonosító igazolvány aktiválása (JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.30. Állandó személyazonosító igazolvány átadása és aktiválása eID és eSIGN borítékkal 
Az ügyfél eleget tett-e a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                          (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével OKMÁNY ÁTVÉTELügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Átvételi elismervény

IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN NEM IGEN NEMOkmány átadás kezdeményezése(JH-KABO) Okmány átadás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Leadásra került okmány selejtezése(JH-KABO) eID boríték ügyfél által történő aktiválása(JH-KABO)       Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ)eSIGN boríték ügyfél által történő aktiválása(JH-KABO) Tanúsítvány 
     Visszautasító határozat

Az ügyfél eljárási képességének vizsgálata                            (JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.31. Lakóhely változtatása 
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMBEJELENTÉSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMIGEN
Lakcímjelentőlap rögzítése(JH-KABO)   Címadat szerint illetékes jegyző     Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésA címadat szerepel a címnyilvántartásban?(JH-KABO)IGEN A címadat nyilvántartásba vételének kérése(JH-KABO) MegkeresésKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO) A szállásadó a lakcímbejelentéshez hozzájárult?(JH-KABO)Szállásadói hozzájáruló nyilatkozat ellenőrzése(JH-KABO) IGEN Visszautasító határozatNEM      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

NEM
N EM NEMNEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.32. Lakóhely létesítése (településszintű)  
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMBEJELENTÉSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEMLakcímjelentőlap rögzítése(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésKérelmező nyilatkozatának rögzítése:  ideiglenes szálláshellyel sem rendelkezik (JH-KABO) JegyzőkönyvKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO) 



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.33. Tartózkodási hely létesítés  
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMBEJELENTÉSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEMLakcímjelentőlap rögzítése(JH-KABO) 
                                              Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésA címadat szerepel a címnyilvántartásban?(JH-KABO)IGEN A címadat nyilvántartásba vételének kérése(JH-KABO) MegkeresésKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO) A szállásadó a lakcímbejelentéshez hozzájárult?(JH-KABO)Szállásadói hozzájáruló nyilatkozat ellenőrzése(JH-KABO) IGEN Visszautasító határozatNEM   Címadat szerint illetékes jegyzőNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.34. Tartózkodási hely változtatása  
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMBEJELENTÉSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEMLakcímjelentőlap rögzítése(JH-KABO) 
                                              Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésA címadat szerepel a címnyilvántartásban?(JH-KABO)IGEN A címadat nyilvántartásba vételének kérése(JH-KABO) MegkeresésKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO) A szállásadó a lakcímbejelentéshez hozzájárult?(JH-KABO)Szállásadói hozzájáruló nyilatkozat ellenőrzése(JH-KABO) IGEN Visszautasító határozatNEM   Címadat szerint illetékes jegyzőNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.35. Tartózkodási hely megújítása   
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMBEJELENTÉSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEMLakcímjelentőlap rögzítése(JH-KABO) 
                                              Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésA címadat szerepel a címnyilvántartásban?(JH-KABO)IGEN A címadat nyilvántartásba vételének kérése(JH-KABO) MegkeresésKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO) A szállásadó a lakcímbejelentéshez hozzájárult?(JH-KABO)Szállásadói hozzájáruló nyilatkozat ellenőrzése(JH-KABO) IGEN Visszautasító határozatNEM   Címadat szerint illetékes jegyzőNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.36. Tartózkodási hely megszüntetése  
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMBEJELENTÉSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEMLakcímjelentőlap rögzítése(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés
Korábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.37. Lakóhely változtatása és tartózkodási hely megszüntetése egy eljárásban    
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMBEJELENTÉSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEMLakcímjelentőlap rögzítése(JH-KABO) 
                                              Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésA címadat szerepel a címnyilvántartásban?(JH-KABO)IGEN A címadat nyilvántartásba vételének kérése(JH-KABO) MegkeresésKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO) A szállásadó a lakcímbejelentéshez hozzájárult?(JH-KABO)Szállásadói hozzájáruló nyilatkozat ellenőrzése(JH-KABO) IGEN Visszautasító határozatNEM   Címadat szerint illetékes jegyzőNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.38. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása változással nem járó esemény miatt
Az ügyfél eleget tett-e a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMIGEN       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés
Lakcímet igazoló hatósági igazolványAdatlap

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO)Korábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO)
N EM NEMNEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.39. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása költözéssel nem járó címváltozás miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEM      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés
Lakcímet igazoló hatósági igazolványAdatlap

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO)Korábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.40. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása személy természetes azonosító adatainak változása miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
IGEN NEMNEMIGEN NEM      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés

Lakcímet igazoló hatósági igazolványAdatlap
Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO)Korábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.41. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása a téves bejegyzés vagy gyártmányhiba miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)IGEN NEMNEMIGEN NEM
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés

 Lakcímet igazoló hatósági igazolványAdatlapJavító jelentő lapIntézkedés a gyártmányhibás okmány cseréje vagy a téves bejegyzés kijavítása iránt(JH-KABO) 6-os bizonylat7-es bizonylatKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.42. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása születés miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEM      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO)
 Elektronikus úton (ANYAKÖNYV)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.43. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása személyazonosítóval kapcsolatos egyéb esemény miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEM      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés
Lakcímet igazoló hatósági igazolványAdatlap

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO)Korábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.44. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása első ellátás
Az ügyfél eleget tett-e a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMIGEN       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO) Adatlap
N EM

NEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.45. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása személyazonosító eljárásban
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEM      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO) AdatlapKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.46. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása törvényes képviselő adatainak változása miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEM      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO) AdatlapKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.47. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása eltulajdonítása miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEM
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésDöntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO)Ügyfél nyilatkozata az okmány eltulajdonításáról(JH-KABO) AdatlapJegyzőkönyvAz eltulajdonított okmány érvénytelenítése a nyilvántartásban(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.48. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása elvesztés miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEM
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésDöntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO)Ügyfél nyilatkozata az okmány elvesztéséről(JH-KABO) AdatlapJegyzőkönyvAz elveszített okmány érvénytelenítése a nyilvántartásban(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.249. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása megrongálódás miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEM
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésDöntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO)Ügyfél nyilatkozata az okmány megrongálódásáról(JH-KABO) AdatlapJegyzőkönyvA megrongálódott okmány bevonása(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.50. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása családi állapot változásból eredő névváltozás miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEM      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO) AdatlapKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.51. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása dr-i cím miatt
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEM      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)     Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO) AdatlapKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.52. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása adatjavítás miatt köztudomású tény esetén
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEM      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzés
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)Kérelem adatok rögzítése(JH-KABO) AdatlapKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.53. Lakcímváltozás bejelentése szállásadó előzetesen elektronikusan hozzájárult
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMBEJELENTÉSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEMLakcímjelentőlap rögzítése(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
     Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésA címadat szerepel a címnyilvántartásban?(JH-KABO)IGEN MegkeresésKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO) Szállásadói hozzájáruló nyilatkozat ismételt ellenőrzése(JH-KABO) A címadat nyilvántartásba vételének kérése(JH-KABO)   Címadat szerint illetékes jegyzőNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.54. EGT tagállam állampolgára lakóhely, tartózkodási hely változtatása 
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMBEJELENTÉSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEMLakcímjelentőlap rögzítése(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
     Visszautasító  határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésA címadat szerepel a címnyilvántartásban?(JH-KABO)IGEN A címadat nyilvántartásba vételének kérése(JH-KABO) MegkeresésKorábban kiadott lakcímet igazoló hatósági igazolvány bevonása(JH-KABO) A szállásadó a lakcímbejelentéshez hozzájárult?(JH-KABO)Szállásadói hozzájáruló nyilatkozat ellenőrzése(JH-KABO) IGEN Visszautasító határozatNEM   Címadat szerint     illetékes jegyzőNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.55. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása hazatérő magyar állampolgár esetén
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével LAKCÍMIGAZOLVÁNY/LAKCÍMBEJELENTÉSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEMLakcímjelentőlap rögzítése(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
     Visszautasító  határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésA címadat szerepel a címnyilvántartásban?(JH-KABO)IGEN A címadat nyilvántartásba vételének kérése(JH-KABO) MegkeresésA szállásadó a lakcímbejelentéshez hozzájárult?(JH-KABO)Szállásadói hozzájáruló nyilatkozat ellenőrzése(JH-KABO) IGEN Visszautasító határozatNEM   Címadat szerint     illetékes jegyzőNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.56. Útlevél kiadása iránti kérelem Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél  kiadása iránti kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél csere érvényességi idő lejárta miatt kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.57. Útlevél csere érvényességi idő lejárta miatt 
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél  csere érvényességi idő lejárta miatti kérelem teljességének  vizsgálata                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGENIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

N EM
NEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél csere családi állapot változásból eredő névváltozás miatt kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.58. Útlevél csere családi állapot változásból eredő névváltozás miattKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél csere családi állapot változásból eredő névváltozás miatti kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél pótlás, kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.59. Útlevél pótlás elvesztés miattKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél pótlás elvesztés miatt kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése, kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM
Jegyzőkönyv felvétele(JH-KABO) Jegyzőkönyv



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél pótlása, kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.60. Útlevél pótlás eltulajdonítás miattKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél pótlás eltulajdonítás miatt kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM
Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO) Jegyzőkönyv felvétele(JH-KABO) JegyzőkönyvOkmányadatok rögzítése, kézbesítési cím megadása(JH-KABO) 



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél pótlás kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.61. Útlevél pótlása megrongálódás miattKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél pótlás megrongálódás miatt kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM
Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO) Jegyzőkönyv felvétele(JH-KABO) JegyzőkönyvOkmányadatok rögzítése, kézbesítési cím megadása(JH-KABO) 



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél csere névváltoztatás miatt kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.62. Útlevél csere névváltoztatás eseténKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél  csere névváltozás miattkérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél kiadása 65 év felett kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.63. Útlevél kiadása 65 év felettKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél kiadása 65 év felett iránt kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO)Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Kiskorú személy útlevélkiállításának kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.64. Kiskorú útlevél kiadása iránti kérelemKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Kiskorú személy útlevél  kiadása iránti kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, Ügyfél és törvényes képviselő személyi adatainak egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



  Útlevél kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.65. Betelt útlevél cseréje iránti kérelem Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Betelt útlevél  kiadása iránti kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



  Második magánútlevél kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.66. Második magánútlevél kiadása iránti kérelem Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Második magánútlevél  kiadása iránti kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél soron kívüli eljárásban történő kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.67. Útlevél kiadása soron kívüli Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Szolgálati útlevél soron kívüli eljárásban kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél soron kívüli eljárásban történő kiadádása iránti kérelemteljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték, díj fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél sürgősségi eljárásban történő kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.68. Útlevél kiadása sürgősségi eljárásban Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél sürgősségi eljárásban történő kiadása iránti kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték, díj fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél azonnali eljárásban történő kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.69. Útlevél kiadása azonnali eljárásban Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél azonnali eljárásban történő kiadása iránti kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték, díj  fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Szolgálati útlevél kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.70. Szolgálati útlevél kiadása iránti kérelem Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Szolgálati útlevél  kiadása iránti kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Hajós szolgálati útlevél kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.71. Hajós szolgálati útlevél kiadása iránti kérelem Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Hajós szolgálati útlevél  kiadása iránti Kérelem teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Szolgálati útlevél soron kívüli eljárásban kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.72. Szolgálati útlevél kiadása iránti kérelem soron kívüli eljárásban Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Szolgálati útlevél  kiadása iránti kérelem soron kívüli eljárásban teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték, díj fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



  Hajós szolgálati útlevél soron kívüli eljárásban kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

2.2.73. Hajós szolgálati útlevél kiadása iránti kérelem soron kívüli eljárásbanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Hajós szolgálati útlevél  kiadása iránti kérelem soron kívüli eljárásban teljességének  vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték, díj fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.74. Kiskorú házasságkötéssel nagykorúvá válása miatti útlevél kiállítása iránti kérelem
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Kiskorú házasságkötéssel nagykorúvá válása miatti útlevél kiállítása iránti kérelem teljességének  vizsgálata                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Kiskorú útlevél kiállításának kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes, szülői hozzájáruló nyilatkozat van?(JH-KABO)

2.2.75. Kiskorú útlevél kiállítása iránti kérelem egyik szülő személyes jelenlétével, másik szülő hozzájáruló nyilatkozatával
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Kiskorú személy útlevél kiadása iránti kérelem teljességének  vizsgálata                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, az ügyfél és a törvényes képviselő(k) adatainak  egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN

NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél csere technikai ok miatt kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.76. Útlevél csere technikai ok miatt
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél csere technikai ok miatt teljességének vizsgálata(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMNEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGENI GEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.77. Útlevél igénylése gondnokság alatt álló személy esetén  
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél  kiadása iránti kérelem teljességének  vizsgálata                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése(JH-KABO) Kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO)Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO) Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Második magán útlevél pótlás kiállítás kezdeményezése(JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.78. Második magánútlevél pótlása iránti kérelem
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Második magánútlevél pótlása kérelem teljességének  vizsgálata                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGEN NEM NEMIgénylés kezdeményezése, személyi adatok egyeztetése(JH-KABO) Okmányadatok rögzítése, kézbesítési cím megadása(JH-KABO) Jegyzőkönyv felvétele(JH-KABO) Szkennelt képi adatok hozzárendelése(arckép, aláírás, ujjnyomat) (JH-KABO)Illeték fizetése (csekken, vagy bankkártyával)(JH-KABO)Adatlap nyomtatás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Kérelem adatlap
     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGEN  Jegyzőkönyv 



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél elvesztés tényének rögzítése a nyilvántartásban(JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.79. Útlevél elvesztése tényének bejelentése okmánykiadás nélkül 
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám ésmunkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél  elvesztés bejelentése iránti kérelem teljességének  vizsgálata                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanNEM

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGENSzemélyi adatok egyeztetése(JH-KABO) 
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Jegyzőkönyv     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGENOkmány adatok egyeztetése(JH-KABO) Jegyzőkönyvfelvétele(JH-KABO) Jegyzőkönyv továbbítása(JH-KABO) 

NEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél eltulajdonítás tényénekrögzítése a nyilvántartásban(JH-KABO)

2.2.80. Útlevél eltulajdonítása tényének bejelentése okmánykiadás nélkül       

Jegyzőkönyv továbbítása(JH-KABO) 

Útlevél  eltulajdonítás bejelentése iránti kérelem teljességének  vizsgálata                         (JH-KABO) Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO) Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGENSzemélyi adatok egyeztetése(JH-KABO) 
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Jegyzőkönyv     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGENOkmány adatok egyeztetése(JH-KABO) Jegyzőkönyvfelvétele(JH-KABO) 

N EM
NEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél megsemmisülése tényének rögzítése a nyilvántartásban(JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.81. Útlevél megsemmisülése tényének bejelentése okmánykiadás nélkül 
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél  megsemmisülése bejelentése iránti kérelem teljességének  vizsgálata                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGENSzemélyi adatok egyeztetése(JH-KABO) 
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Jegyzőkönyv     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGENOkmány adatok egyeztetése(JH-KABO) Jegyzőkönyvfelvétele(JH-KABO) Jegyzőkönyv továbbítása(JH-KABO) 

N EM
NEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Útlevél találás tényének rögzítése a nyilvántartásban(JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.82. Útlevél találás tényének bejelentése okmánykiadás nélkül 
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)       Hívószám és munkaállomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Útlevél  találás bejelentése iránti kérelem teljességének  vizsgálata                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével ÚTLEVÉLügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Kérelemre indulóeljárás megszüntetése(JH-KABO)IGEN NEMIGENSzemélyi adatok egyeztetése(JH-KABO) 
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Jegyzőkönyv     Eljárást megszüntető végzés     Hiánypótlási végzésIGENOkmány adatokk egyeztetése(JH-KABO) Okmány adatok egyeztetése(JH-KABO) Jegyzőkönyvfelvétele(JH-KABO) Jegyzőkönyv továbbítása(JH-KABO) 

N EM
NEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Elkészült okmány kiadása(JH-KABO)
Hívószám

Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)
2.2.83. A Kormányablak Osztályhoz érkezett útlevél kiadása

Az ügyfél eleget tett-e a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                           (JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenésével OKMÁNY ÁTVÉTELügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)Átvételi elismervény
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMIGEN IGENOkmány átadás kezdeményezése(JH-KABO) Okmány átadás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozat

Az ügyfél eljárási képességének vizsgálata                            (JH-KABO) N EM
NEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Elkészült okmány kiadása(JH-KABO)
HívószámAdat-egyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.84. A Kormányablak Osztályhoz érkezett útlevél kiadása törvényes képviselő részére

Az ügyfél eleget tett-e a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                           (JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenésével OKMÁNY ÁTVÉTELügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)Átvételi elismervény
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésIGEN IGENOkmány átadás kezdeményezése(JH-KABO) Okmány átadás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozat

Az ügyfél eljárási képességének vizsgálata                            (JH-KABO) N EM NEMNEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Elkészült okmány kiadása(JH-KABO)
Hívószám

Adat-egyeztetéssikeres? Az ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO)
2.2.85. A Kormányablak Osztályhoz érkezett útlevél kiadása meghatalmazott részére

Az ügyfél eleget tett-e a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                           (JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenésével OKMÁNY ÁTVÉTELügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Döntéshozatal,kérelem visszautasítása(JH-KABO)Átvételi elismervény
IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésIGEN IGENOkmány átadás kezdeményezése(JH-KABO) Okmány átadás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozat

Az ügyfél eljárási képességének vizsgálata                            (JH-KABO) N EM NEMNEM NEM



Kérelem érkezése: szabálysértési határozat Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés   Illetékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.86.  Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása leadási kötelezettséggel szabálysértési hatóság határozata alapján Szabálysértési határozatáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Szabálysértési határozat áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel  Átvételi elismervény
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával(JH-KABO)

Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)
Eljárási bírság(JH-KABO)NEM Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)IGEN

B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozat(BAZMKH)Döntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása NEM
Végzés

Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat VisszautasítóhatározatNEM IGENIGEN IGEN
IGENI GEN NEMNEM

Döntéshozatal(BAZMKH)



Kérelem érkezése: szabálysértési határozat Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébetartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.87.  Teljes vezetési jogosultság szünetelése vezetői engedély visszavonásával szabálysértési hatóság határozata alapjánSzabálysértési határozatáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Szabálysértési határozat áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozat
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával(JH-KABO)

Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)  Visszavonóhatározat Visszautasítóhatározat IGEN NE MIGENIGENBAZ Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)

NEMNEM
NEM

IG EN IG EN
Döntéshozatal(BAZMKH)



Kérelem érkezése: szabálysértési határozat Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébetartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.88.  Kategóriára vonatkozó jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása leadási kötelezettséggel szabálysértési hatóság határozata alapjánSzabálysértési határozatáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Szabálysértési határozat áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítés(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel  Átvételi elismervény
Kategóriára vonatkozó jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával(JH-KABO)

Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)
Eljárási bírság(JH-KABO)NEM Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)IGEN

B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása

VégzésSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat Visszautasítóhatározat IGENIGEN IGEN NEM
NEMNEMIGEN IGEN

NEMDöntéshozatal(BAZMKH)



Kérelem érkezése: szabálysértési határozat Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébetartozik? (JH-KABO)       Áttételt elrendelő végzés2.2.89.  Kategóriára vonatkozó jogosultság szünetelése vezetői engedély visszavonásával szabálysértési hatóság határozata alapjánSzabálysértési határozatáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Szabálysértési határozat áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozat
Kategóriára vonatkozó jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával(JH-KABO)

Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat Visszautasító határozat IGENIGENIGEN NEM

IGEN NEMNEM
NEM

IGEN
Döntés hozatal(BAZMKH)



Kérelem érkezése: Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

  Vezetői engedély kiállításárairányuló kérelem kezdeményezése (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél az illetéketlerótta?(JH-KABO)

2.2.90. Kérelem az eltiltással nem érintett kategóriára érvényesített vezetői engedély cseréje esetén
Ügyfél felszólítása hiánypótlásra(JH-KABO)

IGENÜgyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium NyilvántartásokVezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság          Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan    Vezetői engedély cseréjére irányuló kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO) Vezetői engedélyügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan(JH-KABO)
Arcképmás,aláírás felvételezése (JH-KABO) Adatlap járművezetésre jogosító okmánykérelméhezVezetői engedély cseréjére Irányuló kérelem rögzítése a nyilvántartásban(JH-KABO) Hiánypótlástteljesítette?(JH-KABO) Döntéshozatal (JH-KABO) Visszautasító határozat

NEM Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnKövetkező ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Hívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) NEMIGEN Hiánypótlási végzésIGENIGEN IG EN IGEN NEMNEMNEM



Kérelem érkezése: szabálysértési határozat Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékes-ségébetartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.91.  Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása leadási kötelezettséggel és utánképzésre kötelezéssel szabálysértési határozat alapján Szabálysértési határozatáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Szabálysértési határozat áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel  Átvételi elismervény
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásávalutánképzési kötelezettséggel(JH-KABO)

Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)
Eljárási bírság(JH-KABO)Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)

B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása

VégzésSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat Visszautasító határozat
NEMNEM

NEM IGENIGENIGEN NEM
IGEN NEMIGENIG E N

Döntéshozatal (BAZMKH)



Kérelem érkezése: szabálysértési határozat Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik? (JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébetartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.92.  Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása utánképzési kötelezettséggel  szabálysértési határozat alapján Szabálysértési határozatáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Szabálysértési határozat áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Vezetési jogosultság szünetelését és utánképzést elrendelő határozatFellebbezés felterjesztése(JH-KABO)B-A-Z Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat Visszautasítóhatározat

NEMNEMIGEN
NEM IGENIGENIGEN

NEM
IGEN

Döntéshozatal (BAZMKH)



Kérelem érkezése: szabálysértési határozat Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.93.  Járműfajtára vonatkozó jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása leadási kötelezettséggel szabálysértési hatóság határozata alapján Szabálysértési határozatáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Szabálysértési határozat áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel  Átvételi elismervény
Járműfajtára vonatkozó jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával(JH-KABO)

Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)
Eljárási bírság(JH-KABO)Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)

B-A-Z- Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása

VégzésSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat VisszautasítóhatározatNEM IGENIGENIGENIGEN
NEM NEMNEM

IG EN
NEM

IG E N
Döntéshozatal(BAZMKH)



Kérelem érkezése: szabálysértési határozat Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik? (JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.94. Járműfajtára vonatkozó jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonásával szabálysértési hatóság határozata alapjánSzabálysértési határozatáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)NEM Szabálysértési határozat áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)      Járműfajtára vonatkozó vezetési jogosultság szünetelését elrendelő határozat
Járműfajtára vonatkozó jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával(JH-KABO)

Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)B-A-Z. Megyei Kormányhivatal( továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntéshozatal(BAZMKH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat VisszautasítóhatározatNEM

NEM IGENIGENIGEN
IGEN

NEM
IGEN

Döntés helybenhagyása



Kérelem vezetői engedély bevonására Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Illetékességéheztartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.95. Vezetési jogosultság szünetelése büntetőeljárás jogerős befejezéséig vezetői engedély leadási kötelezettséggelKérelem vezetői engedély bevonására(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel  Átvételi elismervény
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával büntetőeljárás jogerős befejezéséig((JH-KABO)

Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)
Eljárási bírság(JH-KABO)Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)

B-A-Z. Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása

VégzésSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat VisszautasítóhatározatNEMIGEN NEM NEMIGENIGENIGEN IGEN
NEMDöntéshozatal(BAZMKH)



Kérelem vezetői engedély bevonására Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Illetékességébetartozik? (JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.96.  Vezetési jogosultság szünetelése büntetőeljárás jogerős befejezéséigKérelem vezetői engedély bevonásaáttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)      Vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése a büntetőeljárás befejezéséig határozat
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával büntetőeljárás jogerős befejezéséig(JH-KABO)

Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)B-A-Z. Megyei Kormányhivatal( a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntéshozatal(BAZMKH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat VisszautasítóhatározatNEM

NEM NEM
IGE N IGENIGENIGEN

Döntés helybenhagyása



Kérelem érkezése: bírói ítélet Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.97.  Járműfajtára vonatkozó jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása leadási kötelezettséggel bírói ítélet alapjánBírói ítéletáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)NEM Bírói ítélet áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel  Átvételi elismervény
Járműfajtára vonatkozó jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával(JH-KABO)

Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)
Eljárási bírság(JH-KABO)Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)

B-A-Z.Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása

VégzésSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat NEM VisszautasítóhatározatNEM NEMIGENIGENIGEN IGEN NE M
IGE NIGEN

Döntéshozatal(BAZMKH)



Kérelem érkezése: bírói ítélet Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik? (JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.98. Járműfajtára vonatkozó jogosultság szünetelése vezetői engedély visszavonásával bírói ítélet alapjánBírói ítéletáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Bírói ítélet áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozat
Járműfajtára vonatkozó jogosultság nyilvántartásba vétele(JH-KABO)

Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntéshozatal(BAZMKH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli elutasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat VisszautasítóhatározatNEM

NEM NEMIGENIGENIGEN
IGEN

Döntés helybenhagyása

NEMIGEN



Kérelem érkezése: bírói ítélet Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.99.  Kategóriára vonatkozó jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása leadási kötelezettséggel bírói ítélet alapjánBírói ítéletáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Bírói ítélet áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel  Átvételi elismervény
Kategóriára vonatkozó jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával(JH-KABO)

Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)
Eljárási bírság(JH-KABO)Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)

B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása

VégzésSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat
Visszautasítóhatározat

NEMNEM NEMNEM NEM
IGEN IGENIGENIGENIGEN Döntéshozatal(BAZMKH)

IGEN



Kérelem érkezése: bírói ítélet Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.100.  Kategóriára vonatkozó jogosultság szünetelése vezetői engedély visszavonásával bírói ítélet alapjánBírói ítéletáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Bírói ítéletáttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozat
Kategóriára vonatkozó jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával(JH-KABO)

Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)   Másodfokú határozatDöntés hozatal (BAZMKH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat VisszautasítóhatározatNEM

NEM NEM
IGEN IGENIGEN

IGEN NEMI GE N
Döntés helybenhagyása



Kérelem érkezése: bírói ítélet Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.101.  Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása leadási kötelezettséggel és utánképzésre kötelezéssel bírói ítélet alapjánBírói ítéletáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Bírói ítélet áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel  Átvételi elismervény
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásávalutánképzési kötelezettséggel(JH-KABO)

Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)
Eljárási bírság(JH-KABO)Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)

B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)  Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása

VégzésSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonó határozat VisszautasítóhatározatNEMNEM NEMNEM NEM
IGENIGENIGENIGEN

IGENIGEN
Döntés hozatal(BAZMKH)



Kérelem érkezése: bírói ítélet Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik? (JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.102.  Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása  utánképzési kötelezettséggel  bírói ítélet alapján Bírói ítéletáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Bírói ítélet áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozat
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásávalutánképzési kötelezettséggel(JH-KABO)

Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)   Másodfokú határozatDöntéshozatal(BAZMKH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat Visszautasítóhatározat

NEMNEMIGE N
NEM NE MIGENIGENIGEN

Döntés helybenhagyása
IGE N



Kérelem vezetői engedély bevonására Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Illetékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.103.  Vezetési jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása leadási kötelezettséggel egészségügyi alkalmatlanság alapjánA vezetői engedély bevonására irányuló kérelem áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel  Átvételi elismervény
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával orvosi alkalmassági vélemény bemutatásáig(JH-KABO)

Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)
Eljárási bírság(JH-KABO)Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)

B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása

VégzésSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonó határozat
VisszautasítóhatározatIGEN NEM IGENIGENIGENIGEN NEM

N EMNEM Döntéshozatal(BAZMKH)



Kérelem érkezése: szabálysértési határozat Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.104.  Vezetési jogosultság szünetelése vezetői engedéllyel nem rendelkezők esetében szabálysértési hatóság határozata alapjánSzabálysértési határozatáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Szabálysértési határozat áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozat
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vétele(JH-KABO)

Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyása(BAZMKH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat   Visszautasítóhatározat

IGEN NEMNEM
IGENIGENIGEN NEM NEMDöntés helybenhagyása

IGEN



Kérelem érkezése: bírói ítélet Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékes-ségébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.105. Vezetési jogosultság szünetelése vezetői engedéllyel nem rendelkezők esetében bírói ítélet alapjánBírói ítéletáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Bírói ítéletáttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozat
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vétele(JH-KABO)

Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntéshozatal(BAZMKH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat Visszautasítóhatározat

IG EN NEMNEM
NEMIGENIGEN NEM

IGEN IGEN
Döntés helybenhagyása



Kérelem érkezése : megkeresés Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Illetékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.106.  Vezetői engedély visszavonása több azonos típusú, érvényes vezetői engedély egyidejű birtoklása esetén Megkeresés áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel  Átvételi elismervény
Nyilvántartásba vétel avezetői engedély visszavonásával(JH-KABO)

Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)
Eljárási bírság(JH-KABO)Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)

B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása

VégzésSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat
VisszautasítóhatározatIGEN NEM

IGENIGENIGEN NEM NE M
IGENNEM

Döntéshozatal(BAZMKH)



Kérelem érkezése : értesítés Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Illetékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.107.  Vezetési jogosultság szünetelése vezetői engedély visszavonásával közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapjánMegkeresés áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel

 Átvételi elismervényVezetési jogosultság nyilvántartásba vétele vezetői engedély visszavonásával utánképzési kötelezettséggel(JH-KABO)Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)
Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO) Eljárási bírság(JH-KABO)Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)

B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Másodfokú határozat Döntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása VégzésSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat
VisszautasítóhatározatIGEN NEM

IGENIGENIGEN NEM NE MDöntéshozatal(BAZMKH) Vezetői engedély leadási kötelezettségének nyilvántartásba vétele(JH-KABO) NEMIGEN



Kérelem érkezése: Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

  Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél az igazgatási szolgáltatási díjatmegfizette?(JH-KABO)

2.2.108. Adatszolgáltatási kérelem a közúti közlekedési nyilvántartásból
Ügyfél felszólítása hiánypótlásra(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások             Vezetéséért  Felelős Helyettes             Államtitkárság Közlekedési                  Nyilvántartó Osztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanAdatszolgáltatási kérelemteljességének vizsgálata (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO) Vezetői engedélyügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan(JH-KABO)

Hiánypótlástteljesítette?(JH-KABO)Döntéshozatal (JH-KABO) Visszautasító határozat
NEM Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnKövetkező ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Hívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) NEMIGEN Hiánypótlási végzésIGEN IGEN NEMNEM Döntéshozatal (JH-KABO) 

IGEN

Egyszerűsített határozat



Kérelem érkezése: Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

  Adatszolgáltatás a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján nyilvántartott pontokról(JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél az igazgatási szolgáltatási díjatmegfizette?(JH-KABO)

2.2.109. Adatszolgáltatási kérelem a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján nyilvántartott pontokról
Ügyfél felszólítása hiánypótlásra(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások             Vezetéséért  Felelős Helyettes             Államtitkárság Közlekedési                  Nyilvántartó Osztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan    Adatszolgáltatási kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO) Vezetői engedélyügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan(JH-KABO)

Hiánypótlástteljesítette?(JH-KABO)Döntéshozatal (JH-KABO) Visszautasító határozat
NEM Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnKövetkező ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Hívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) NEMIGEN Hiánypótlási végzésIGEN IGEN NEMNEM Döntéshozatal (JH-KABO) 

IGEN

Egyszerűsített határozat



Kérelem érkezése: Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

  Igazolás pályaalkalmassági minősítésről a közúti közlekedési nyilvántartásból(JH-KABO)

Hívószám
A nyilvántartásban szerepel a PÁV bejegyzés? (JH-KABO)

2.2.110. Igazolás kiadása a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett pályaalkalmassági minősítés (PÁV) igazolásáról  
Ügyfél felszólítása hiánypótlásra(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások             Vezetéséért  Felelős Helyettes             Államtitkárság Közlekedési                  Nyilvántartó Osztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan   Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO) Vezetői engedélyügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan(JH-KABO)

Hiánypótlástteljesítette?(JH-KABO)Döntéshozatal (JH-KABO) Visszautasító határozat
NEM Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnKövetkező ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Hívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) NEMIGEN Hiánypótlási végzésIGEN IGEN NEMNEM Döntéshozatal (JH-KABO) 

IGEN

Egyszerűsített határozat



Kérelem érkezése: Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

  Vezetői engedély visszaadása(JH-KABO)

Hívószám
A vezetői engedély érvényes-e? (JH-KABO)

2.2.111.  Vezetői engedély visszaadására irányuló kérelem az eltiltás lejárta esetén
Ügyfél felszólítása hiánypótlásra(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások             Vezetéséért  Felelős Helyettes             Államtitkárság Közlekedési                  Nyilvántartó Osztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan   Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO) Vezetői engedélyügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan(JH-KABO)

Hiánypótlástteljesítette?(JH-KABO)Döntéshozatal, az okmány átadása (JH-KABO) Visszautasító határozat
NEM Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnKövetkező ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Hívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) NEMIGEN Hiánypótlási végzésIGEN IGEN NEMNEM Döntéshozatal,a kérelem visszautasítása (JH-KABO) 

IGEN

Átvételi elismervény



Kérelem érkezése: Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

  Vezetői engedély visszaadása(JH-KABO)

Hívószám
A vezetői engedély érvényes-e? (JH-KABO)

2.2.112.  Vezetői engedély visszaadására irányuló kérelem utánképzési igazolás esetén
Ügyfél felszólítása hiánypótlásra(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások             Vezetéséért  Felelős Helyettes             Államtitkárság Közlekedési                  Nyilvántartó Osztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan   Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO) Vezetői engedélyügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan(JH-KABO)

Hiánypótlástteljesítette?(JH-KABO)Döntéshozatal, az okmány átadása (JH-KABO) Visszautasító határozat
NEM Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnKövetkező ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Hívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) NEMIGEN Hiánypótlási végzésIGEN IGEN NEMNEM Döntéshozatal,a kérelem visszautasítása (JH-KABO) 

IGEN

Átvételi elismervény



Kérelem érkezése: bírói ítélet Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.113.  Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása leadási kötelezettséggel teljes vagy részleges cselekvőképességet korlátozó bírói ítélet alapján Bírói ítéletáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Bírói ítélet áttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozatleadási kötelezettséggel  Átvételi elismervény
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vételevezetői engedély visszavonásával(JH-KABO)

Az ügyfél leadja a vezetői engedélyét?(JH-KABO)Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)
Eljárási bírság(JH-KABO)Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO)

B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)  Másodfokú határozatDöntés helybenhagyásaDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása

VégzésSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli elutasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonó határozat VisszautasítóhatározatNEMNEM NEMNEM NEM
IGENIGENIGENIGEN

IGENIGEN
Döntés hozatal(BAZMKH)



Kérelem érkezése: bírói ítélet Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességébe tartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzés2.2.114.  Teljes vezetési jogosultság szünetelése és vezetői engedély visszavonása teljes vagy részleges cselekvőképességet korlátozó bírói ítélet alapjánBírói ítéletáttéte hatáskör hiány miatt(JH-KABO)Bírói ítéletáttétele(JH-KABO)Döntés előkészítése(JH-KABO) Az ügyfél jogorvoslattal él?(JH-KABO)Határozat
Vezetési jogosultság nyilvántartásba vétele(JH-KABO)

Fellebbezés felterjesztése(JH-KABO)B-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntéshozatal(BAZMKH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-KABO)Érdemi vizsgálatnélküli elutasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO)Visszavonóhatározat Visszautasítóhatározat

IG EN NEMNEM
NEMIGENIGEN NEM

IGEN IGEN
Döntés helybenhagyása



Kérelem érkezése: Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

  Vezetői engedély visszaadása(JH-KABO)

Hívószám
A vezetői engedély érvényes-e? (JH-KABO)

2.2.115.  Vezetői engedély visszaadására irányuló kérelem közlekedési előéleti pontrendszerben meghatározott feltételek teljesülése alapján
Ügyfél felszólítása hiánypótlásra(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások             Vezetéséért  Felelős Helyettes             Államtitkárság Közlekedési                  Nyilvántartó Osztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan   Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO) Vezetői engedélyügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan(JH-KABO)

Hiánypótlástteljesítette?(JH-KABO)Döntéshozatal, az okmány átadása (JH-KABO) Visszautasító határozat
NEM Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnKövetkező ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Hívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) NEMIGEN Hiánypótlási végzésIGEN IGEN NEMNEM Döntéshozatal,a kérelem visszautasítása (JH-KABO) 

IGEN

Átvételi elismervény



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.116 Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély) 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIG E N        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban               adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN VisszautasítóhatározatNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély kiállítása     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.117. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem nemzetközi kategória esetén 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM                   Illetékfizetés                   (JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély kiállítása     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.118. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem nemzeti kategória esetén 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGE N        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM                   Illetékfizetés                   (JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély kiállítása     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.119. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem egészségügyi érvényesség lejárta miatt I. csoport 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseVEZETŐI ENGEDÉLYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM                   Illetékfizetés                   (JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély kiállítása     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.120. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem egészségügyi érvényesség lejárta miatt II. csoport 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM                   Illetékfizetés                   (JH-KABO) Ügyfél rendelkezik II. csoportú egészségügyi alkalmassági véleménnyel?(JH-KABO)IGENIGEN Hiánypótlási végzésNEM Döntéshozatal



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély kiállítása     iránti kérelem továbbítása               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.121. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem új kategória bejegyzése miatt 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)         Nyilvántartásban adat-felvételezés            vizsgaigazolás lekérdezése            elektronikus úton   (JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM                   Illetékfizetés                   (JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély cseréje     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.122. Vezetői engedély cseréje családi állapot változásból eredő névváltozás miatt 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésI GEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély cseréje     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.123. Vezetői engedély cseréje családi állapot változással nem járó névváltozás miatt 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM                   Illetékfizetés                   (JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély cseréje     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.124. Vezetői engedély cseréje gyártmányhiba miatt 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély cseréje     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.125. Vezetői engedély cseréje hibás adattartalom miatt 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély cseréje     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.126. Vezetői engedély cseréje jogorvoslat miatt 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély cseréje jogorvoslat  miatt  kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély cseréje     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.127. Vezetői engedély cseréje egészségügyi korlátozás miatt 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM                   Illetékfizetés                   (JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

             Vezetői engedély          megrongálódásának          nyilvántartásba vétele               (JH-KABO)

Hívószám
2.2.128. Vezetői engedély megrongálódásának bejelentése 

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan Ügyfél személyes megjelenése JOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)
IGEN NEM                              Bejelentés vizsgálata (JH-KABO)Megrongálódás tényénekrögzítése a nyilvántartásban(JH-KABO) Jegyzőkönyv

NEM
Vezetői engedély bevonása, a nyilvántartásban történő érvénytelenítése(JH-KABO)

IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

Vezetői engedély cseréje iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.129. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem megrongálódás  miatt 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélhívón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN           Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)

               Nyilvántartásban a      vezetői engedély bevonása               adatfelvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez
DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM

               Illetékfizetés                (JH-KABO)
Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)Nyilvántartásba amegrongálódás tényének rögzítése(JH-KABO) Jegyzőkönyv



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

             Vezetői engedély          elvesztése tényének          nyilvántartásba vétele               (JH-KABO)

Hívószám
2.2.130. Vezetői engedély elvesztésének bejelentése

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan Ügyfél személyes megjelenése JOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)
IGEN NEM                              Bejelentés vizsgálata (JH-KABO)Elvesztés tényénekrögzítése a nyilvántartásban(JH-KABO) Jegyzőkönyv

NEM
Vezetői engedély nyilvántartásban történő érvénytelenítése(JH-KABO)

IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

Vezetői engedély pótlása iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.131. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem elvesztés  miatt 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélhívón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN           Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)

                            Adatfelvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez
DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM

               Illetékfizetés                (JH-KABO)
Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)Nyilvántartásban azelvesztés tényének rögzítése(JH-KABO) Jegyzőkönyv



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

             Vezetői engedély          eltulajdonítása tényének          nyilvántartásba vétele               (JH-KABO)

Hívószám
2.2.132. Vezetői engedély eltulajdonításának bejelentése 

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan Ügyfél személyes megjelenése JOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)
IGEN NEM                              Bejelentés vizsgálata (JH-KABO)Eltulajdonítás tényénekrögzítése a nyilvántartásban(JH-KABO) Jegyzőkönyv

NEM
Vezetői engedély nyilvántartásban történő érvénytelenítése(JH-KABO)

IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

Vezetői engedély pótlása iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.133. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem eltulajdonítás  miatt változatlan adattartalommal
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélhívón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN           Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)

                            Adatfelvételezés,      az okmány érvénytelenítése(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez
DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEMPhotoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)Nyilvántartásban azeltulajdonítás tényének rögzítése(JH-KABO) Jegyzőkönyv



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

Vezetői engedély pótlása iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.134. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem eltulajdonítás miatt, adatváltozással 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélhívón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN           Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)

                            Adatfelvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez
DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM               Illetékfizetés                (JH-KABO)

Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)Nyilvántartásban azelvesztés tényének rögzítése(JH-KABO) Jegyzőkönyv



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

             Vezetői engedély     megsemmisülése tényének          nyilvántartásba vétele               (JH-KABO)

Hívószám
2.2.135. Vezetői engedély megsemmisülésének bejelentése 

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan Ügyfél személyes megjelenése JOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)
IGEN NEM                              Bejelentés vizsgálata (JH-KABO)Az okmány megsemmisülése tényénekrögzítése a nyilvántartásban(JH-KABO) Jegyzőkönyv

NEM
Vezetői engedély nyilvántartásban történő érvénytelenítése(JH-KABO)

IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

Vezetői engedély pótlása iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.136. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem megsemmisülés  miatt
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélhívón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN           Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)

   Adatfelvételezés, rögzítés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez
DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM

               Illetékfizetés                (JH-KABO)
Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)Nyilvántartásba amegsemmisülés tényének rögzítése(JH-KABO) Jegyzőkönyv



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

             Vezetői engedély             találása tényének          nyilvántartásba vétele               (JH-KABO)

Hívószám
2.2.137. Vezetői engedély találásának  bejelentése 

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan Ügyfél személyes megjelenése JOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)
IGEN NEM                              Bejelentés vizsgálata (JH-KABO)Találás tényénekrögzítése a nyilvántartásban(JH-KABO)

Jegyzőkönyv
NEM

Vezetői engedély nyilvántartásban történő visszaérvényesítése(JH-KABO)

IGEN
Vesztés, eltulajdonításbejelentésekor történt-e vezetői engedély pótlás?(JH-KABO) Megtalált vezetői engedély leadása (JH-KABO)NEM

NEM
IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

Vezetői engedély cseréje iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.138. Régi típusú vezetői engedély cseréje iránti kérelem  
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélhívón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN           Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)

                      A nyilvántartásban szereplő   adatok egyeztetése, adatrögzítés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez
DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozat               Illetékfizetés                (JH-KABO)

Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO) A nyilvántartás minden adatot tartalmaz?(JH-KABO)                  Adategyeztetés (JH-KABO)IGENIGENIGEN NEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Nemzetközi vezetői engedély     kiállítása  iránti kérelem    kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.139. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Adategyeztetés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM        Igazgatási szolgáltatási               díj megfizetése                   (JH-KABO) Nemzetközi vezetői engedély



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély kiállítása     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.140. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM                   Illetékfizetés                   (JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély kiállítása     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.141. Nemzetközi árufuvarozói engedély rögzítése iránti kérelem 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM                   Illetékfizetés                   (JH-KABO) Ügyfél rendelkezik II. csoportú egészségügyi alkalmassági véleménnyel?(JH-KABO)IGENIGEN Hiánypótlási végzésNEM Döntéshozatal



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

   Vezetői engedély cseréje     iránti kérelem kezdeményezése               (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.142. Járművezetői igazolvány cseréje iránti kérelem
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenéseJOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Adatlap járművezetésrejogosító okmánykérelméhez

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM                   Illetékfizetés                   (JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

             Vezetői engedély                     kiadása                  (JH-KABO)

Hívószám
2.2.143. Elkészült vezetői  engedély átvétele

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan Ügyfél személyes megjelenése JOGOSÍTVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)
IGEN NEM              Elkészült vezetői engedély átadásának rögzítése a nyilvántartásban (JH-KABO)

Átvételi elismervény
NEM

A korábban kiadott vezetői engedély bevonása, a nyilvántartásban történő érvénytelenítése(JH-KABO)
IGEN

Vezetői engedély 



Kérelem érkezése: Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

  Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél az igazgatási szolgáltatási díjatmegfizette?(JH-KABO)

2.2.144. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem 
Ügyfél felszólítása hiánypótlásra(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások             Vezetéséért  Felelős Helyettes             Államtitkárság Közlekedési                  Nyilvántartó Osztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan    Adatszolgáltatási kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO) Vezetői engedélyügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan(JH-KABO)

Hiánypótlástteljesítette?(JH-KABO)Döntéshozatal (JH-KABO) Visszautasító határozat
NEM Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnKövetkező ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Hívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) NEMIGEN Hiánypótlási végzésIGEN IGEN NEMNEM Döntéshozatal (JH-KABO) 

IGEN

Egyszerűsített határozat



Kérelem érkezése: Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

  Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél az igazgatási szolgáltatási díjatmegfizette?(JH-KABO)

2.2.145. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem
Ügyfél felszólítása hiánypótlásra(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások             Vezetéséért  Felelős Helyettes             Államtitkárság Közlekedési                  Nyilvántartó Osztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan    Adatszolgáltatási kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével(JH-KABO) Vezetői engedélyügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan(JH-KABO)

Hiánypótlástteljesítette?(JH-KABO)Döntéshozatal (JH-KABO) Visszautasító határozat
NEM Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnKövetkező ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Hívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) NEMIGEN Hiánypótlási végzésIGEN IGEN NEMNEM Döntéshozatal (JH-KABO) 

IGEN

Egyszerűsített határozat



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

 Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)
Hívószám      

Van-e ügyfélkapuja?(JH-KABO)
2.2.146. Ügyfélkapu ügyintézés 

Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO)Adategyeztetés(JH-KABO) Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Ügykör kiválasztásaautomata ügyfélirányítónönállóanKérelem ügyfélkapu létesítésére (JH-KABO) 
 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése

IGEN NEMNEM Regisztrációs nyugtaAdategyeztetés(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO) Meglévő ügyfélkapu aktiválása  (JH-KABO)E-mail cím, felhasználói név vagy személyi igazolvány szám módosítása (JH-KABO)Ügyfélkapu megszüntetése(JH-KABO)IGEN
NE M IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
 Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)

Hívószám     2.2.147. Ügyfélkapu létesítése
Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO)Adategyeztetés(JH-KABO) Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem ügyfélkapu létesítésére (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMIGEN Regisztrációs nyugtaAdategyeztetés(JH-KABO) E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
 Meglévő ügyfélkapu aktiválása(JH-KABO)

Hívószám      2.2.148. Ügyfélkapu aktiválása
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem ügyfélkapu aktiválásához (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEM Regisztrációs nyugtaAdategyeztetés(JH-KABO)

N EM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
 E-mail cím, felhasználói név vagy személyi igazolvány szám módosítása (JH-KABO)

Hívószám      2.2.149. Ügyfélkapu módosítása
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem ügyfélkapu módosítására (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEM

Regisztrációs nyugtaAdategyeztetés(JH-KABO) NEM
IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Meglévő ügyfélkapu megszüntetése(törlése) (JH-KABO)

Hívószám      2.2.150. Ügyfélkapu megszüntetése
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem ügyfélkapu megszüntetésére (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEM Regisztrációs nyugtaAdategyeztetés(JH-KABO)

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt.(JH-KABO)

Hívószám      2.2.151. Erkölcsi bizonyítvány igénylése WEBES ügysegéden keresztül
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem erkölcsi bizonyítvány igényléséhez (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.152. Nem hiteles tulajdoni lap igénylése
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem nem hiteles tulajdoni lap igényléséhez (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGENKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugtaTárgyévben legalább 2 db nem hiteles tulajdoni lapot igényelt már?(JH-KABO) Fizetés bankkártyávalDíjmentesIGENNEM NEM

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám    2.2.153. Nem hiteles térképmásolat lekérdezése
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem nem hiteles térképmásolat lekérdezéséhez (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)IGEN IGEN NEMN EM NEM     Regisztrációs nyugtaFizetés bankkártyával

NE M IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.154. Születési anyakönyvi kivonat igénylése WEBES ügységeden keresztül
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem születési anyakönyvi kivonat igényléséhez (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN

NE M
IGEN NEM     Regisztrációs nyugta

IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.155. Házassági anyakönyvi kivonat igénylése WEBES ügységeden keresztül
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem házassági anyakönyvi kivonat igényléséhez (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIG EN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám     2.2.156. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése WEBES ügységeden keresztül 
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez(JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése IGEN
NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEMIGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.157. Egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozás bejelentése WEBES ügységeden keresztül
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozás bejelentéséhez(JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt.(JH-KABO)

Hívószám      2.2.158. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése WEBES ügységeden keresztül 
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)  Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetéséhez(JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NE M IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.159. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetés utáni folytatása WEBES ügységeden keresztül
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetés utáni folytatásához(JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt.(JH-KABO)

Hívószám      2.2.160. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése WEBES ügységeden keresztül 
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanKérelem egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséhez(JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.161. Egyéni vállalkozói tevékenységről, nyilvántartásból hatósági bizonyítvány kiállítása WEBES ügységeden keresztül
Ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem egyéni vállalkozói tevékenységről,  nyilvántartásból hatósági bizonyítvány kiállításához   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt.(JH-KABO)

Hívószám      2.2.162. Adatszolgáltatás letiltása WEBES ügységeden keresztül 
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem adatszolgáltatás letiltásához   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.163. Adatszolgáltatás letiltás visszavonása WEBES ügységeden keresztül 
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem adatszolgáltatás letiltás visszavonásához   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

N EM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.164. Adóigazolás kérése
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem adóigazolás kéréséhez   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt.(JH-KABO)

Hívószám      2.2.165. Betegéletút lekérdezése
Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem betegéletút lekérdezéséhez   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.166. TAJ autorizáció
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem TAJ autorizációhoz   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.167. Biztosítási életút lekérdezése
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem biztosítási életút lekérdezéséhez   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NE M IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.168. Címváltozás bejelentése nyugdíj ügyben
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem címváltozás bejelentéséhez nyugdíj ügyben   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN Kérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.169. Gépjármű eladás bejelentése WEBES ügységeden keresztül
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem gépjármű eladás bejelentéséhez    (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.170. Gépjármű forgalomból történő kivonása WEBES ügységeden keresztül
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem gépjármű forgalomból történő kivonásához    (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.171. Gépjármű forgalomba helyezése WEBES ügységeden keresztül
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem gépjármű forgalomba helyezéséhez   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.172. Második magánútlevél igénylése WEBES ügységeden keresztül
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem második magánútlevél igényléséhez   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.173. Személyes adatok kiadásának megtiltása WEBES ügységeden keresztül
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem személyes adatok kiadásának megtiltásához   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)NEM IGEN NEMIGEN NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elektronikus felületen történő igénylés menetén végigvezetni a kérelmezőt(JH-KABO)

Hívószám      2.2.174. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adategyeztetés
Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)      Hívószám és     munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan  Kérelem nyugdíjbiztosítási igazgatóság adategyeztetéséhez   (JH-KABO) 

 ÜGYFÉLKAPUügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO) Ügyfél személyes megjelenése
IGEN NEMKérelem ügyfélkapu létesítésére(JH-KABO)Ügyfélnek van ügyfélkapuja?(JH-KABO)    Ügyfélnek van e-mail címe?(JH-KABO) Ügyfélkapu létesítése(JH-KABO)E-mail cím létesítése(JH-KABO)IGEN IGEN NEMNEM NEM     Regisztrációs nyugta

NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.175. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÁSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGENÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Adatlap 
IGEN NEMAdatok rögzítése(JH-KABO) 

      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
Adatlap nyomtatása(JH-KABO) Értesítés nyomtatása(JH-KABO) 

Nyomtatvány kitöltése(JH-KABO) 
Értesítés 

N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.176. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése vállalkozói igazolvány nyomtatással

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÁSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGENÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Adatlap 
IGEN NEMAdatok rögzítése(JH-KABO) 

      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Adatlap nyomtatása(JH-KABO) Igazolvány nyomtatása(JH-KABO) 
Nyomtatvány kitöltése(JH-KABO) 

Értesítés Értesítés Vállalkozói igazolvány 
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

 Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.177. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése Webes ügysegéden keresztül

Az ügyfél rendelkezik e-mail címmel?(JH-KABO)Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÁSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENAdatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) E-mail cím létrehozása(JH-KABO)NEMIGEN
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel(JH-KABO)

Hívószám
2.2.178. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése-Webes ügysegéden keresztül vállalkozói igazolvány kiállítással

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENAdatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO) Igazolvány nyomtatása(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Vállalkozói igazolvány 

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) 
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

   Nyilvántartásba vétel(JH-KABO)

Hívószám
2.2.179. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése Webes ügysegéden keresztül Ügyfélkapu regisztrációval vállalkozói igazolvány nyomtatással

Az ügyfél rendelkezik e-mail címmel?(JH-KABO)Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENAdatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO) Igazolvány nyomtatása(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT) Vállalkozói igazolvány 

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) E-mail cím létrehozása(JH-KABO)NEMI GE N
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel(JH-KABO)

Hívószám
2.2.180. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése hibaüzenet esetén

Az ügyfél rendelkezik e-mail címmel?(JH-KABO)Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Hibaüzenet 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENAdatok rögzítése  (JH-KABO) Értesítés nyomtatása(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Vállalkozói igazolvány 

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Javítást követően adatok újbóli rögzítése (JH-KABO) E-mail cím létrehozása(JH-KABO)NEM
ÉrtesítésIgazolvány nyomtatása(JH-KABO) 

IGEN IGEN
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.181. Egyéni vállalkozói tevékenységi kör bővítése

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENTevékenységi kör bővítése adatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO)
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.182. Egyéni vállalkozói tevékenységi kör bővítése vállalkozói igazolvány nyomtatással

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENTevékenységi kör bővítése adatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO) 

      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) Vállalkozói igazolvány nyomtatása(JH-KABO) Vállalkozói igazolvány 

N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.183. Egyéni vállalkozói tevékenységi kör törlése

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENTevékenységi kör törlése adatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) 
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.184. Egyéni vállalkozói tevékenységi kör törlése vállalkozói igazolvány nyomtatással

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENTevékenységi kör törlése adatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO) 

      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) Vállalkozói igazolvány nyomtatása(JH-KABO) Vállalkozói igazolvány 

N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.185. Egyéni vállalkozás székhelyének változása

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENSzékhely változás adatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) 
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.186. Egyéni vállalkozás székhelyének változása vállalkozói igazolvány nyomtatással

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENSzékhely változás adatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)

      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO)Vállalkozói igazolvány nyomtatása(JH-KABO) Vállalkozói igazolvány 

N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.187. Egyéni vállalkozás telephelyének törlése

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENTelephely törlésénekrögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) 
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.188. Egyéni vállalkozás telephelyének törlése vállalkozói igazolvány nyomtatással

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENTelephely törlésének rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)

      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO)Vállalkozói igazolvány nyomtatása(JH-KABO) Vállalkozói igazolvány 

N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.189. Egyéni vállalkozás új telephely rögzítése

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENÚj telephely adatokrögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) 
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.190. Egyéni vállalkozás- új telephely rögzítése vállalkozói igazolvány nyomtatással

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENÚj telephely adatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)

      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO)Vállalkozói igazolvány nyomtatása(JH-KABO) Vállalkozói igazolvány 

N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

 Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.191. Egyéni vállalkozás megszüntetése Webes ügysegéden keresztül

Az ügyfél rendelkezik e-mail címmel?(JH-KABO)Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÁSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENA megszüntetésre vonatkozó adatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) E-mail cím létrehozása(JH-KABO)NEMIGEN
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel(JH-KABO)

Hívószám
2.2.192. Egyéni vállalkozás megszüntetése Webes ügysegéden keresztül vállalkozói igazolvány leadással

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENAdatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO) Igazolvány leadás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) Átvételi elismervény 
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.193. Egyéni vállalkozás megszüntetése

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÁSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGENÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanIGEN NEM

Adatok rögzítése(JH-KABO) 
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) 

Nyomtatvány kitöltése(JH-KABO) 
Értesítés 

N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.194. Egyéni vállalkozás megszüntetése vállalkozói igazolvány leadással

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÁSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGENÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN NEMMegszüntetésre vonatkozó adatok rögzítése(JH-KABO) 

      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)
Értesítés nyomtatása(JH-KABO) Igazolvány leadása (JH-KABO) Átvételi elismervény 

N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.195. Egyéni vállalkozás szüneteltetése

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóan

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENSzüneteltetésre vonatkozó adatok rögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) 
N EM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Nyilvántartásba vétel(JH-KABO)

Hívószám
2.2.196. Egyéni vállalkozás szüneteltetése vállalkozói igazolvány leadással

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÓIügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENSzüneteltetésre vonatkozó adatok rögzítése a Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO) Igazolvány leadás(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) Átvételi elismervény 



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

 Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.197. Egyéni vállalkozás szüneteltetést követően újraindítása

Az ügyfél rendelkezik e-mail címmel?(JH-KABO)Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÁSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENVállalkozás újraindításánakrögzítése Webes Ügysegéden keresztül (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) E-mail cím létrehozása(JH-KABO)NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

 Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.198. Egyéni vállalkozói tevékenység folytatása jogutódlás útján özvegyi jogon

Az ügyfél rendelkezik e-mail címmel?(JH-KABO)Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÁSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Értesítés 
IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugtaNEMNEMIGENSzükséges  iratok bemutatását követően az özvegyi jogon történőtevékenység folytatásának rögzítése (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Értesítés nyomtatása(JH-KABO) E-mail cím létrehozása(JH-KABO)NEMIGE N



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

 Nyilvántartásba vétel (JH-KABO)

Hívószám
2.2.199. Egyéni vállalkozói tevékenység folytatása jogutódlás útján öröklés jogán

Az ügyfél rendelkezik e-mail címmel?(JH-KABO)Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÁSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Ügyfélkapu regisztráció(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Nyilatkozat vállalkozást folytató örökös személyéről 
IGEN NEMNEMIGENSzükséges  iratok bemutatását követően az özvegyi jogon történőtevékenység folytatásának rögzítése (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)

Az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)
Értesítés nyomtatása(JH-KABO) 

E-mail cím létrehozása(JH-KABO)NEMAz ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval?(JH-KABO)Több örökös van?(JH-KABO) IGEN Ügyfélkapu regisztrációs nyugta Értesítés NEM IGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Hatósági bizonyítvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
2.2.200. Egyéni vállalkozás hatósági bizonyítvány kiállítása

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése, adategyeztetés (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével VÁLLALKOZÁSügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGENÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Hatósági bizonyítvány 
IGEN NEMNyilvántartás alapján adatok ellenőrzése (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Hatósági bizonyítvány kiállítása(JH-KABO) Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemnyomtatvány kitöltése(JH-KABO) Kérelem 



Jogszabály alapjánJárási Hivatal Kormányablak Osztály (továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörébe tartozik?(JH-KABO)Illetékességébetartozik?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzés2.2.201. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése
Ügyfél ismételt értesítése

Megkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttételeAz ellenőrzés szükséges?(JH-KABO) Eljárás megszüntetése(JH-KABO)Az ügyfél értesítése Idézés Idézésben kért  dokumentumok becsatolásra kerültek-e ?(JH-KABO) Az ügyfél megjelenik-eaz ismételt értesítésre?(JH-KABO)Az ügyfél megjelenik-e?(JH-KABO) Eljárást megszüntetővégzésÁttételt elrendelővégzés
Döntéshozatal Idézés

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH)Döntés helybenhagyása(BAZMKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENIGEN  NEM Visszavonó vagy módosító határozat Egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzésének befejezése(JH-KABO)
Érdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

NEMNEM IGEN
Jegyzőkönyv

 NEM  NEM
IGEN

HatározatIGEN
Adatok rögzítéseországos nyilvántartásbanB-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 

NEMNEMIGENIGEN IGEN



Jogszabály alapján hivatalbólJárási Hivatal Kormányablak Osztály (továbbiakban: JH-KABO)2.2.202. Tevékenységi kör módosítását követően az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése
Ügyfél ismételt értesítéseAz ellenőrzés szükséges?(JH-KABO) Eljárás megszüntetése(JH-KABO)Tevékenységi kör módosítást követően az ügyfél értesítése az ellenőrzésről Idézés Idézésben kért  dokumentumok becsatolásra kerültek-e ?(JH-KABO) Az ügyfél megjelenik-eaz ismételt értesítésre?(JH-KABO)Az ügyfél megjelenik-e?(JH-KABO) Eljárást megszüntetővégzés

Döntéshozatal Idézés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH)Döntés helybenhagyása(BAZMKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENIGEN  NEM Visszavonó vagy módosító határozat Egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzésének befejezése(JH-KABO)

Érdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN
NEMNEM IGEN

Jegyzőkönyv
 NEM  NEM HatározatIGEN

Adatok rögzítéseországos nyilvántartásbanB-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 
IGENIGEN IGEN



Jogszabály alapján hivatalbólJárási Hivatal Kormányablak Osztály (továbbiakban: JH-KABO)2.2.203. Telephely módosítását követően az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése
Ügyfél ismételt értesítéseAz ellenőrzés szükséges?(JH-KABO) Eljárás megszüntetése(JH-KABO)Telephely módosítást követően az ügyfél értesítése az ellenőrzésről Idézés Idézésben kért  dokumentumok becsatolásra kerültek-e ?(JH-KABO) Az ügyfél megjelenik-eaz ismételt értesítésre?(JH-KABO)Az ügyfél megjelenik-e?(JH-KABO) Eljárást megszüntetővégzés

Döntéshozatal Idézés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH)Döntés helybenhagyása(BAZMKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENIGEN  NEM Visszavonó vagy módosító határozat Egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzésének befejezése(JH-KABO)

Érdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN
NEMNEM IGEN

Jegyzőkönyv
 NEM  NEM HatározatIGEN

Adatok rögzítéseországos nyilvántartásbanB-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 
IGENIGEN IGEN



Jogszabály alapján hivatalbólJárási Hivatal Kormányablak Osztály (továbbiakban: JH-KABO)2.2.204. Székhely módosítását követően az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése
Ügyfél ismételt értesítéseAz ellenőrzés szükséges?(JH-KABO) Eljárás megszüntetése(JH-KABO)Székhely módosítást követően az ügyfél értesítése az ellenőrzésről Idézés Idézésben kért  dokumentumok becsatolásra kerültek-e ?(JH-KABO) Az ügyfél megjelenik-eaz ismételt értesítésre?(JH-KABO)Az ügyfél megjelenik-e?(JH-KABO) Eljárást megszüntetővégzés

Döntéshozatal Idézés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH)Döntés helybenhagyása(BAZMKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENIGEN  NEM Visszavonó vagy módosító határozat Egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzésének befejezése(JH-KABO)

Érdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN
NEMNEM IGEN

Jegyzőkönyv
 NEM  NEM HatározatIGEN

Adatok rögzítéseországos nyilvántartásbanB-A-Z Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 
IGENIGEN IGEN



2.2.205. P betűjelű ideiglenes rendszám kiadása kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltetett járműre, jármű javítási és jármű kereskedelmi tevékenység ellátásához a belföldi jármű más EGT-államba történő javítási, vagy kereskedelmi jellegű szállításáraKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására vonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO) IGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra NEMAz ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)Az ügyfél rendszámra valójogosultságnakvizsgálata(JH-KABO)IGEN NEM Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGENNEM Visszautasító határozatIGENHatósági jelzés lefoglalása STB szakrendszerben, ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállítása STB szakrendszertben, indítási napló kiállítása.Illetékfizetés, díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN NEM
Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)

Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hatósági jelzés,ideiglenes forgalombantartási engedély,indítási napló (JH KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási FőosztályP rendszám kiadási kérelem teljesítése(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatTájékoztatásdöntésvéglegessé válásárólNEM

NEM
Hiánypótlási végzés

Visszautasító határozatIGEN Techno-Progress Kft.Plaket Kft.
IGEN

NEMNEM IGEN

Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.206. P betűjelű ideiglenes rendszámtábla visszavonása rendőrségi feljelentés alapjánRendőrségi feljelentés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)IGENA visszavonásjogszabályi okai, feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) IGEN
Hatáskörfennáll-e? (JH-KABO)

P rendszám visszavonása(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-eaz ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN N EM VisszavonóhatározatTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM

Rendőrségi feljelentés áttétele hatáskör hiánya miattNEM Áttételt elrendelő végzés A rendőrségi feljelentés tartalmának vizsgálata (JH-KABO) Döntés: hatósági jelzés, indítási napló, ideiglenes forgalomban tartási engedély visszaadása ügyfél részére Eljárást megszüntető végzésDöntés: ügyfél részére kiadott összes P betűjelű hatósági jelzés, és a hozzá tartozó  indítási napló, ideiglenes forgalomban tartási engedély visszavonásáról, szabálysértés elkövetésétől Számított 6 hónap vagy 1 év időtartamra szólóújabb próbarendszám kiváltásától való tiltásról. HatározatNEMIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO) Rendőrségi feljelentés áttétele illetékesség hiánya miatt Áttételt elrendelő végzésNEM

Hatósági jelzés, Ideiglenes forgalombantartási engedély, indítási napló bevonása, vagy visszaadása(JH KABO)
IGEN Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZM KH)Döntéshozatal(BAZMKH)

IGEN
Visszautasítóhatározat



Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan2.2.207. P betűjelű rendszámhoz kiadott indítási napló pótlásaKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)NEMIndítási napló pótlására irányuló kérelem benyújtása (JH-KABO) IGENJogosultság vizsgálata, eltiltás alatt áll-ea kérelmező, érvényes-e az ideiglenes rendszámtábla? (JH-KABO) NEM
IGENIndítási napló pótlására irányuló kérelem STB szakrendszerben történő rögzítése

Indítási naplóBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályP betűjelű rendszámhoz tartozó indítási naplópótlására indított kérelem teljesítése(JH KABO)Indítási napló kiállítása NEM
Döntéshozatal, indítási napló pótlására induló kérelem visszautasítása(JH KABO) Visszautasítóhatározat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO) Döntéshozatal, indítási napló pótlására  induló kérelem visszautasítása(JH KABO)IGEN NEM Visszautasítóhatározat 

Techno-Progress Kft.
NEM



2.2.208. Z betűjelű rendszám kiadása, forgalomból átmeneti időszakra kivont jármű külföldre történő értékesítése esetén
Az ügyfél Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására vonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO) NEMAz ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)Az ügyfél rendszámra valójogosultságnakvizsgálata(JH-KABO)IGEN NEMIGENNEM VisszautasítóhatározatIGENHatósági jelzés lefoglalása,STB szakrendszerbenideiglenes forgalmi engedély kiállítása.Díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO)IGE NNEM

Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)
Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hatósági jelzés,ideiglenes forgalmi engedély.Z betűjelű rendszám kiadásárairányuló kérelem teljesítése(JH KABO)

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-eaz ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM
NEM Visszautasít határozatIGEN

Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO) Hiánypótlási végzés
Plaket Kft. Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztásaautomata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGEN

Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.209. Z betűjelű rendszám kiadása belföldön vásárolt vagy belföldön forgalomba helyezett átmeneti időszakra kivont jármű kivitelére külföldi letelepedés esetén
Az ügyfél Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására vonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO) NEMAz ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)Az ügyfél rendszámra valójogosultságnakvizsgálata(JH-KABO)IGEN NEMIGENNEM Visszautasító határozatIGENHatósági jelzés lefoglalása,ideiglenes forgalmi engedély kiállítása.Díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO)IGE NNEM

Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)
Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hatósági jelzés,ideiglenes forgalmi engedély.Z betűjelű rendszám kiadásárairányuló kérelem teljesítése(JH KABO)

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-eaz ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM
NEM Visszautasító határozatIGEN

Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO) Hiánypótlási végzés
Plaket Kft. Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGEN Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.210. Z betűjelű rendszám kiadása Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállítására
Az ügyfél Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására vonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO) NEMAz ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)Az ügyfél rendszámra valójogosultságnakvizsgálata(JH-KABO)IGEN NEMIGENNEM Visszautasító határozatIGENHatósági jelzés lefoglalása,STB szakrendszerbenideiglenes forgalmi engedély kiállítása.Díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO)IGE NNEM

Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)
Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hatósági jelzés,ideiglenes forgalmi engedély.Z betűjelű rendszám kiadásárairányuló kérelem teljesítése(JH KABO)

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM VisszavonóhatározatTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM
NEM Visszautasító határozatIGEN

Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO) Hiánypótlási végzés
Plaket Kft. Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGEN

Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.211. Z betűjelű rendszám kiadása érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára
Az ügyfél Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására vonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO) NEMAz ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)Az ügyfél rendszámra valójogosultságnakvizsgálata(JH-KABO)IGEN NEMIGENNEM Visszautasító határozatIGENHatósági jelzés lefoglalása,STB szakrendszerbenideiglenes forgalmi engedély kiállítása.Díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO)IGE NNEM

Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)
Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hatósági jelzés,ideiglenes forgalmi engedély.Z betűjelű rendszám kiadásárairányuló kérelem teljesítése(JH KABO)

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-eaz ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM Visszavonó határozatTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM
NEM Visszautasító határozatIGEN

Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO) Hiánypótlási végzés
Plaket Kft. Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGEN

Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.212. Z betűjelű rendszám kiadása Magyarországon elvesztett, megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására
Az ügyfél Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására vonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO) NEMAz ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)Az ügyfél rendszámra valójogosultságnakvizsgálata(JH-KABO)IGEN NEMIGENNEM VisszautasítóhatározatIGENHatósági jelzés lefoglalásaSTB rendszerben,ideiglenes forgalmi engedély kiállítása.Díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO)IGE NNEM

Döntéshozatal kérelem elutasítása (JH-KABO)
Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hatósági jelzés,ideiglenes forgalmi engedély.Z betűjelű rendszám kiadásárairányuló kérelem teljesítése(JH KABO)

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-eaz ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM Visszavonó  határozatTájékoztatásdöntésvéglegessé válásárólNEM
NEM VisszautasítóhatározatIGEN

Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO) Hiánypótlási végzés
Plaket Kft. Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGEN

Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.213. Z betűjelű rendszám kiadása Magyarországon még forgalomba nem helyezett új jármű külföldre viteléhez és meghatározott érvényességi időn belüli hazaszállításához
Az ügyfél Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására vonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO) NEMAz ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)Az ügyfél rendszámra valójogosultságnakvizsgálata(JH-KABO)IGEN NEMIGENNEM VisszautasítóhatározatIGENHatósági jelzés lefoglalásaSTB rendszerben,ideiglenes forgalmi engedély kiállítása.Díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO)IGE NNEM

Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)
Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hatósági jelzés,ideiglenes forgalmi engedély.Z betűjelű rendszám kiadásárairányuló kérelem teljesítése(JH KABO)

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-eaz ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM Visszavonó határozatTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM
NEM VisszautasítóhatározatIGEN

Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO) Hiánypótlási végzés
Plaket Kft. Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGEN

Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.214. Megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása
A regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem vizsgálata (JH-KABO)Egyértelműenbeazonosítható-ea megrongálódott regisztrációsmatrica? (JH-KABO) NEM

IGENA regisztációs matrica utángyártására irányuló kérelemSTB szakrendszerben történőrögzítése
Utángyártott regisztrációs matricaBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályRegisztrációs matrica utángyártási  kérelem teljesítése(JH KABO)A regisztációs matrica utángyártásának elindítása STB szakrendszerben

Visszautasító határozatNEM Döntéshozatal, legyártásra induló kérelem visszautasítása, új, a jármű átrendszámozására induló eljárásra való felhívás(JH KABO) Visszautasítóhatározat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO)A regisztációs matrica legyártásaés KAB-ba történő leszállítása Plaket Kft.Techno-Progress Kft.Ügyfél értesítése az elkészült regisztrációs matrica átvételének lehetőségéről (JH KABO) Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)IGEN Új lejárás megindításáról tájékoztatás(JH KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM



2.2.215. Egyedileg legyártott regisztrációs matrica pótlása, utángyártása
A regisztrációs matrica utángyártására irányuló kérelem STB szakrendszerbenTörténő rögzítése

Utángyártott regisztrációs matrica kiadásaBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályRegisztrációs matrica utángyártására  indított kérelem teljesítése(JH KABO)A regisztrációs matrica utángyártásánakelindítása STB szakrendszerben
Elutasító határozatNEM Döntéshozatal, legyártásra induló kérelem visszautasítása, új, a jármű átrendszámozására induló eljárásra való felhívás(JH KABO) Visszautasító határozat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO)A regisztrációs matrica legyártásaés KAB-ba történő leszállítása Plaket Kft.Techno-Progress Kft.Ügyfél értesítése az elkészült regisztrációs matrica átvételének lehetőségéről (JH KABO) Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)IGEN Egyénileg kiválasztott, egyedi rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica pótolandó-e?(JH-KABO)IGEN Új lejárás megindításáról tájékoztatás(JH KABO)A regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem vizsgálata (JH-KABO)Egyértelműenbeazonosítható-ea megrongálódott regisztrációsmatrica? (JH-KABO) NEM Visszautasító határozatÚj lejárás megindításáról tájékoztatás(JH KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
NEM

IGEN



2.2.216. Elveszett, megsemmisült regisztrációs matrica esetén jármű átrendszámozása
Regisztrációs matrica legyártására vonatkozó kérelem, valamint a rendszám jellegének vizsgálata (JH-KABO)Egyénileg kiválasztott, egyedi rendszám? (JH-KABO) IGENÜgyfél illetékmentes-e?(JH-KABO) IGENA jármű átrendszámozásárairányuló kérelem benyújtása(JH KABO)

Új hatósági jelzés, a hozzá tartozó regisztrációs matricaRegisztrációs matrica utángyártására / jármű átrendszámozására induló  kérelem teljesítése(JH KABO)
Határozat regisztrációsmatrica pótlásának engedélyezésérőlNEMDöntéshozatal, legyártásra induló kérelem elfogadása(JH KABO)Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO)Az ügyin-tézés során felmerülő díj- és illetékfizetésmegtörtént-e(JH-KABO)NEM Visszautasító határozat Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)NEM NEMIGEN Visszautasító határozat Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)IGEN Előző hatósági jelzés, forgalmi engedély bevonása JÁROK és STB szakrendszerekben (JH KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályTechno-Progress Kft.Plaket Kft.

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM



2.2.217. NAV vámrendszere által kiadott E betűjelű rendszám hosszabbítása B típusú forgalmi engedély kiállításával
Az ügyfél E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására vonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO) nemAz ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)Műszaki adatlap,műszaki érvényesség kötelező felelősségbiztosítás meglétének vizsgálata(JH-KABO)IGEN NEMIGENNEM VisszautasítóhatározatIGEN B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállításaSTB szakrendszerben.Díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN NEMHiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra B típusú ideiglenesforgalombantartási engedélyIdeiglenes forgalomban tartási engedély kiadási kérelem teljesítése(JH KABO)

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN Visszavonó határozatTájékoztatásdöntésvéglegessé válásárólNEM
NEM VisszautasítóhatározatIGEN

Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO) Hiánypótlási végzés
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályBMSK ZrtPlaket Kft.

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGEN NEM Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.218. Hatósági igazolás kiállítása műszaki érvényességgel NEM rendelkező jármű műszaki vizsgáztatásához
Kérelem benyújtása hatósági igazolás kiállítására(JH-KABO)Jogosultság vizsgálata? (JH-KABO)IGE NHiánypótlásnak eleget tett-e?(JH-KABO) IGEN

Döntéshozatal, hatósági igazolás kiállításajármű adatiról nyilvántartás alapján(JH KABO)
Hatósági igazolás Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályHatósági igazolás kiállítására induló  kérelem teljesítése(JH KABO)

Megtagadó határozatHatósági bizonyítvány kiállításának megtagadása(JH KABO)
Az ügyintézés során felmerülő illetékfizetésmegtörtént-e(JH-KABO)

NEM Hatósági igazolásHiánypótlásra való intézkedés(JH KABO) NEM
Visszautasítóhatározat Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)Kérelem megfelel-ea tartalmi követelmények-nek?(JH-KABO) Döntéshozatal, hatósági igazolás kiállítása jármű adatairól nyilvántartás alapján(JH KABO)NEM NEMIGEN IGEN

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM



2.2.219. E betűjelű rendszám kiadása olyan önjáró munkagépre, illetve járműre, amely forgalmi engedéllyel, illetve rendszámtáblával nincs ellátvaKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
Az ügyfél E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására vonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO)Az ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)Az ügyfél rendszámra valójogosultságnakvizsgálata(JH-KABO)IGEN NEMIGEN Visszautasító határozatIGENHatósági jelzés lefoglalása, ideiglenes forgalomban tartási engedély, kiállítása.Díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN NEMHiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hatósági jelzés,B típusú ideiglenes forgalombantartási engedélyE betűjelű rendszám kiadási kérelem teljesítése(JH KABO)

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM VisszavonóhatározatTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM
NEM Visszautasító határozatIGEN

Ügyfél felhívás hiánypótlásraHiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)NEM Hiánypótlási végzésDöntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)NEM
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályTechno-Progress Kft.Plaket Kft.

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGEN

Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.220. E betűjelű rendszám kiadása utángyártott rendszámtábla ideiglenes pótlására
Az ügyfél E betűjelű ideiglenes rendszámtábla pótlására vonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO)Az ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)Rendszám utángyárthatóság ellenőrzése STB szakrendszerben(JH-KABO)IGEN NEMIGEN Visszautasító határozatHatósági jelzés lefoglalása, ideiglenes forgalomban tartási engedély, kiállítása. Díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO) NEM Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra

Hatósági jelzés,ideiglenes forgalombantartási engedélyBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és nyilvántartási FőosztályE betűjelű rendszám kiadási kérelem teljesítése(JH KABO) NEMRendszámtábla utángyártásának engedélyezése STB szakrendszerben. IGENIGEN Techno-Progress Kft.Zalaszám Kft.
Ügyfél felhívása hiánypótlásra NEMHiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)NEM Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO) Hiánypótlási végzésÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

IGEN



2.2.221. Lejárt érvényességű E betűjelű rendszám Kormányablaknál történő leadása
Rendszámtábla és a hozzá tartozó B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély leadása

Selejtezési jegyzőkönyv készítése Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály
E betűjelű rendszámtábla leadásáraindított kérelem teljesítése(JH KABO)

Igazolás 
Plaket Kft.Techno-Progress Kft.

Átvételről szóló igazolás kiállítása(JH KABO)Ideiglenes forgalomban tartási engedély bevonása (JH KABO)Selejtezett rendszámvisszaküldése Jegyzőkönyv Leadott hatósági jelzés STB rendszerben selejtezése (JH KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM



2.2.222. Lejárt érvényességű P betűjelű rendszám Kormányablaknál történő leadása
Rendszámtábla, indítási napló és a hozzá tartozó B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély leadása

P betűjelű rendszámtábla leadásáraindított kérelem teljesítése(JH KABO)
Selejtezési jegyzőkönyv készítése Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály Igazolás 

Techno-Progress Kft.Plaket Kft.
Átvételről szóló igazolás kiállítása(JH KABO)Ideiglenes forgalomban tartási engedély bevonása (JH KABO)Selejtezett rendszámvisszaküldése Jegyzőkönyv Leadott hatósági jelzés STB rendszerben selejtezése (JH KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM



2.2.223. M betűjelű rendszám Kormányablaknál történő leadása
Rendszámtábla, indítási napló és a hozzá tartozó B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély leadása

M betűjelű rendszámtábla leadásáraindított kérelem teljesítése(JH KABO)
Selejtezési jegyzőkönyv készítése Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály Igazolás 

Plaket Kft.Techno-Progress Kft.
Átvételről szóló igazolás kiállítása(JH KABO)Ideiglenes forgalomban tartási engedély és a hozzá tartozó indítási napló bevonása (JH KABO)Selejtezett rendszámvisszaküldése Jegyzőkönyv Leadott hatósági jelzés STB rendszerben selejtezése (JH KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM



2.2.224. M betűjelű rendszámhoz kiadott indítási napló pótlása
Indítási napló pótlására irányuló kérelem benyújtása (JH-KABO)Jogosultság vizsgálata, rendelkezik-e regisztrációs számmal az ideiglenes rendszámtábla használatához? (JH-KABO) nem

IGENIndítási napló pótlására irányuló kérelem STB szakrendszerben történő rögzítése
Indítási naplóBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályM betűjelű rendszámhoz tartozó indítási naplópótlására indított kérelem teljesítése(JH KABO)Indítási napló kiállítása NEM

Döntéshozatal,indítási napló pótlására induló kérelem visszautasítása(JH KABO) Visszautasító határozat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO) Döntéshozatal, indítási napló pótlására induló kérelem visszautasítása(JH KABO)IGEN NEM Visszautasítóhatározat 
Techno-Progress Kft.

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM



2.2.225. Hatósági igazolás kiállítása árverésen értékesített jármű eredetiségvizsgálatának elvégzéséhez és műszaki vizsgáztatásához
Kérelem benyújtása hatósági igazolás kiállítására(JH-KABO)Jogosultság vizsgálata? (JH-KABO)IGENHiánypótlásnak eleget tett-e?(JH-KABO) IGEN

Döntéshozatal, hatósági igazolás kiállításajármű adatairól nyilvántartás alapján(JH KABO)
Hatósági igazolásBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályHatósági Igazolás kiállítására induló  kérelem teljesítése(JH KABO)

Visszautasító határozatHatósági bizonyítvány kiállításának megtagadása(JH KABO)
Az ügyinté-zés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO)

NEM Hatósági igazolásHiánypótlásra való intézkedés(JH KABO) NEM
Visszautasítóhatározat Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)Kérelem megfelela tartalmi követelmények-nek?(JH-KABO) Döntéshozatal, hatósági igazolás kiállításajármű adatairól nyilvántartás alapján(JH KABO) Hatósági igazolásNEM NEMIGEN

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGEN



2.2.226. Jármű forgalomból kivonása gépjárműadó fizetési kötelezettség elmulasztása miattÖnkormányzati adóhatóság jármű kivonására irányuló kérelmének beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
A kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) IGEN

Jármű forgalomból való kivonására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM VisszavonóhatározatTájékoztatásdöntésvéglegessé válásárólNEMNEMÖnkormányzati adóhatóság megkeresésének tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Döntéshozatal: visszautasítás érdemi vizsgálat nélkül Visszautasító határozatDöntéshozatal: jármű forgalomból kivonása egy éven túli adótartozás miatt. Határozat forgalomból kivonásrólIGEN

IGEN
Hatáskörfennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele hatáskör hiánya miattNEM Áttételt elrendelő végzésIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt Áttételt elrendelő végzésNEM

Visszautasító határozat
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályJármű forgalomból kivonása JÁROK szakrendszerben(JH KABO)

IGEN
Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.227. Jármű forgalomból kivonása közigazgatási bírság meg nem fizetése miatt rendőrségi megkeresés alapjánRendőr-főkapitányság jármű kivonására irányuló kérelmének beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)

Jármű forgalomból való kivonására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú határozatSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) NEM Visszavonóhatározat

IGENA kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO) IGEN Tájékoztatásdöntés véglegessé válásárólNEMNEMRendőr-főkapitányságmegkeresésének tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Döntéshozatal:visszautasítás érdemi vizsgálat nélkül Visszautasító határozatDöntéshozatal: jármű forgalomból kivonása közigazgatási bírság meg nem fizetése miatt. Határozat forgalomból kivonásrólIGEN
Hatáskörfennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele hatáskör hiánya miattNEM Áttételt elrendelő végzésIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt Áttételt elrendelő végzésNEM Ügyfél igazolta a bírságmegfizetését?(JH-KABO) Megszüntető végzésIGEN IGENNEM

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályJármű forgalomból kivonása JÁROK szakrendszerben(JH KABO)

IGEN

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.228. Jármű forgalomból kivonása kötelező felelősségbiztosítás hiánya miatt kötvénynyilvántartó szerv értesítése alapjánElektronikusan összeállított lista alapjánkötvénynyilvántartó szerv értesítése  Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)

Jármű forgalomból való kivonásának teljesítése(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszavonóhatározat

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

IGENA kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO) TájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEMNEMHatósági lista tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Visszautasítás érdemi vizsgálat nélkül Eljárás elektronikus úton  történő lezárása IGFB rendszerbenJármű forgalomból kivonása kötelező felelősségbiztosítás hiánya miatt. Határozat forgalomból kivonásrólIGEN
IGEN

Hatáskörfennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele hatáskör hiánya miattNEM Áttételt elrendelő végzésIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt Áttételt elrendelő végzésNEM Ügyfél igazolta-e a kötelező felelősségbizto-sítás meglétét?(JH-KABO) Megszüntető végzésIGEN IGENNEM
Jármű forgalomból kivonása JÁROK szakrendszerben(JH KABO)

Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZM KH)Döntéshozatal(BAZMKH)NEM VisszautasítóhatározatIGEN



2.2.229. Jármű forgalomból kivonása egyedi azonosító meghamisítása miattRendőrkapitányság jármű kivonására irányuló kérelmének beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)

Jármű forgalomból való kivonására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) NEM Visszavonóhatározat

IGENA kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO) IGEN Tájékoztatásdöntés véglegessé válásárólNEMNEMHatósági lista tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Döntéshozatal: visszautasítás érdemi vizsgálat nélkül Visszautasító határozatDöntés: jármű forgalomból kivonása egyedi azonosító meghamisítása miatt. Határozat forgalomból kivonásrólIGEN
Hatáskörfennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele hatáskör hiánya miattNEM Áttételt elrendelő végzésIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt Áttételt elrendelő végzésNEM IGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályJármű forgalomból kivonása JÁROK szakrendszerben(JH KABO)

IGEN

Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.330. Forgalomból kivonás műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetében rendőrségi megkeresés alapjánRendőrségi feljelentés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)

Jármű forgalomból való kivonására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Kormányhivatal HatóságiFőosztálynem Visszavonóhatározat

IGENA kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) NEMÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-KABO) IGEN Tájékoztatásdöntés véglegessé válásárólNEMNEMRendőr-főkapitányságmegkeresésének tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Döntéshozatal: visszautasítás érdemi vizsgálat nélkül Visszautasító határozatDöntéshozatal: jármű forgalomból kivonása közigazgatási bírság meg nem fizetése miatt. Határozat forgalomból kivonásrólIGEN
Hatáskörfennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele hatáskör hiánya miattNEM Áttételt elrendelő végzésIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt Áttételt elrendelő végzésNEM Ügyfél igazolta a műszaki vizsga meglétét?(JH-KABO) Megszüntető végzésIGEN IGENNEM

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályJármű forgalomból kivonása JÁROK szakrendszerben(JH KABO)
Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)

IGEN



2.2.331. Forgalomból kivonás közlekedési hatóságnak a műszaki vizsgára szóló berendelő jogerős határozatában foglalt műszaki felülvizsgálaton való megjelenés elmulasztása miattKözlekedési hatóság megkeresésének beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)

Jármű forgalomból való kivonására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megváltoztatása Kormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) NEM Visszavonóhatározat

IGENA kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-KABO) IGEN Tájékoztatásdöntés véglegessé válásárólNEMNEMKözlekedési hatóságmegkeresésének tartalmi vizsgálata(JH-KABO) Döntéshozatal: visszautasítás érdemi vizsgálat nélkül Visszautasító határozatDöntés: berendelt jármű forgalomból kivonása műszaki felülvizsgálaton való megjelenés elmulasztása miatt. Határozat forgalomból kivonásrólIGEN
IGEN

Hatáskörfennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele hatáskör hiánya miattNEM Áttételt elrendelő végzésIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO) Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt Áttételt elrendelő végzésNEM Ügyfél igazolta a műszaki vizsga meglétét?(JH-KABO) Megszüntető végzésIGEN IGENNEM
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályJármű forgalomból kivonása JÁROK szakrendszerben(JH KABO)

Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatalHatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.232. Tulajdonjogot érintő korlátozás nyilvántartásba vétele kérelemre
Tulajdonjogot érintő korlátozás nyilvántartásba vételére irányuló kérelem benyújtása (JH-KABO)A tulajdonjog korlátozására irányuló kérelem megfelelő adattartalmú, eredeti okirat-e? (JH-KABO)IGENElidegenítési tilalom bejegyzésére indított kérelem teljesítése(JH KABO)

NEM Döntéshozatal, elidegenítési tilalom bejegyzésére irányuló kérelem visszautasítása.(JH KABO) Visszautasító határozat Az ügyintézés során felmerülő igazgatási díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO) Döntéshozatal, elidegenítési tilalom bejegyzésére irányuló kérelem visszautasítása.(JH KABO)NEM Visszautasító határozat 
Döntéshozatal, az elidegenítési tilalom nyilvántartásba vétele(JH KABO) Törzskönyv kiállításáról kell-e intézkedni?(JH-KABO) Törzskönyv gyártás indítása(JH KABO)IGEN Törzskönyv kiállításaNEMIgazolás kiállítása a nyilvántartásba való bejegyzésről(JH KABO) Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályElidegenítési tilalom rögzítése a JÁROK szakrendszerben(JH KABO) Határozat

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGEN



2.2.233. Tulajdonjogot érintő korlátozás nyilvántartásból való törlése kérelemre
Tulajdonjogot érintő korlátozás törlésére irányuló kérelem benyújtása (JH-KABO)A tulajdonjog korlátozás törlésére irányuló kérelem megfelelő adattartalmú, eredeti okirat-e? (JH-KABO)
Elidegenítési tilalom törlésére indított kérelem teljesítése(JH KABO)

NEM Döntéshozatal, elidegenítési tilalom nyilvántartásból törlésére irányuló kérelem visszautasítása.(JH KABO) Visszautasító határozat Az ügyintézés során felmerülő igazgatási díj-, illetékfizetésMegtörtént-e?(JH-KABO) Döntéshozatal, elidegenítési tilalom nyilvántartásból törlésére irányuló kérelem visszautasítása.(JH KABO)NEM Visszautasító határozat 
Törzskönyv kiállításáról kell-e intézkedni?(JH-KABO) Törzskönyv gyártás indítása(JH KABO)IGEN Törzskönyv kiállításaNEMDöntéshozatal, az elidegenítési tilalom nyilvántartásból törléséről(JH KABO)Igazolás kiállítása az elidegenítési tilalomnyilvántartásból való törlésről(JH KABO) Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályElidegenítési tilalom törlése a JÁROK szakrendszerben(JH KABO) Határozat

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGENIGEN



2.2.234. Előzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséről szóló hatósági bizonyítvány kiadása kérelemre
Eredetiségvizsgálati igazoláskiadására irányuló kérelem benyújtása (JH-KABO)Igazolást bemutatta-e eredetiségvizsgálat elvégzéséről? (JH-KABO)

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi HivatalaElőzetes eredetiség vizsgálat elvégzésérőlszóló hatósági bizonyítvány kiadására indított kérelem teljesítése(JH-KABO)
NEM Hiánypótlásra való felhívás.(JH-KABO) Hatósági bizonyítvány Átadásra került-ea vizsgabázison a hatósági bizonyítvány(JH-KABO) KERT szakrendszerből azonosítószám alapján hatósági bizonyítvány kinyomtatása(JH-KABO)IGEN NEM Eljárást megszüntető végzésIgazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került-e?(JH-KABO) IGEN Hatósági bizonyítványNEM KERT szakrendszerből azonosítószám alapján hatósági bizonyítvány kinyomtatása(JH-KABO) Hiány-pótlásnak eleget tett? (JH-KABO) NEMIGEN

Hiánypótlásra való felhívás.(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzésHiány-pótlásnak eleget tett? (JH-KABO) NEMIGEN
Hiánypótlást elrendelő végzés
Hiánypótlást elrendelő végzésHatósági bizonyítvány kiadása(JH-KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
IGEN



2.2.235. Regisztrációs matrica egyedi gyártása  
A regisztrációs matrica egyedi gyártására vonatkozó kérelem vizsgálata (JH-KABO)

IGEN
A regisztációs matrica legyártására irányuló kérelemSTB szakrendszerben történőrögzítése

Legyártott regisztrációs matricaBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályRegisztrációs matrica legyártási  kérelem teljesítése(JH KABO)A regisztációs matrica legyártásának elindítása STB szakrendszerben NEM Visszautasítóhatározat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO)A regisztációs matrica legyártásaés KAB-ba történő leszállítása Plaket Kft.Techno-Progress Kft.Ügyfél értesítése az elkészült regisztrációs matrica átvételének lehetőségéről (JH KABO)
Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM



Legyártási engedély

2.2.236. Egyénileg kiválasztott rendszám (3 betű-3 szám) igénylése
Az ügyfél egyénileg kiválasztott rendszám igénylésérevonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO)

IGEN

Hatósági jelzésBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályRendszámtábla legyártási  kérelem teljesítése(JH KABO)
Egyénileg kiválasztott rendszám legyártásának elindítása STB szakrendszerben.

NEM Visszautasító határozat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO)Egyénileg kiválasztott rendszám legyártásaés KAB-ba történő leszállítása Plaket Kft.Techno-Progress Kft.Ügyfél értesítése az elkészült rendszámtábla átvételének lehetőségéről (JH KABO)
Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
Legyártható-eaz igényelt rendszám?(JH-KABO) NEMIGEN



2.2.237. Hatósági jelzés pótlása lopás esetén különös tekintettel a rendőrségi jegyzőkönyvvel nem rendelkező ügyfelek esetében
Hatósági jelzés pótlásáravonatkozó kérelem vizsgálata (JH-KABO)A rendszámtábla pótlásárairányuló kérelemSTB szakrendszerben történőellenőrzése

Hatósági jelzésBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályRendszám pótlás kérelem teljesítése(JH KABO)A rendszám pótlás elindítása STB szakrendszerben
NEMPótolható-ea rendszám-tábla?

A rendszám legyártásaés KAB-ba történő leszállítása Plaket Kft.Techno-Progress Kft.Ügyfél értesítése az elkészült rendszám átvételének lehetőségéről (JH KABO)
Ügyfél felhívásajármű átrendszámozására(JH KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
NEM Visszautasító határozat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO) Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)IGENIGENA rendszámtábla eltulajdonítás tényénekJÁROK szakrendszerben történőrögzítése Legyártási engedély



2.2.238. Hatósági jelzés pótlása lopás esetén különös tekintettel rendőrségi jegyzőkönyvvel rendelkező ügyfelek esetében
Hatósági jelzés pótlásáravonatkozó kérelem vizsgálata (JH-KABO)A rendszámtábla pótlásárairányuló kérelemSTB szakrendszerben történőellenőrzése

Hatósági jelzésBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályRendszám pótlás kérelem teljesítése(JH KABO)A rendszám pótlás elindítása STB szakrendszerben
NEMPótolható-ea rendszám-tábla?

A rendszám legyártásaés KAB-ba történő leszállítása Plaket Kft.Techno-Progress Kft.Ügyfél értesítése az elkészült rendszám átvételének lehetőségéről (JH KABO)
Ügyfél felhívásajármű átrendszámozására(JH KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
NEM Visszautasító határozat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO) Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)IGENIGENA rendszámtábla eltulajdonítás tényénekJÁROK szakrendszerben történőrögzítése Legyártási engedély



2.2.239. Hatósági jelzés legyártása megrongálódás esetén 
Hatósági jelzés legyártásáravonatkozó kérelem vizsgálata (JH-KABO)A rendszámtábla legyártásárairányuló kérelemSTB szakrendszerben történőrögzítése

Hatósági jelzésBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályRendszám legyártására benyújtott kérelem teljesítése megrongálódás esetén(JH KABO)
A rendszám legyártás elindítása STB szakrendszerbenA rendszám legyártásaés KAB-ba történő leszállítása Plaket Kft.Techno-Progress Kft.Ügyfél értesítése az elkészült rendszám átvételének lehetőségéről (JH KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
NEM Visszautasító határozat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO) Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)IGEN Legyártási engedély



2.2.240.  Hatósági jelzés cseréjére irányuló kérelem típusváltás miatt
Hatósági jelzés típusváltásáravonatkozó kérelem vizsgálata (JH-KABO)A rendszámtábla legyártásárairányuló kérelemSTB szakrendszerben történőrögzítése

Hatósági jelzésBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályRendszám legyártására benyújtott kérelem teljesítése típusváltás esetén, régi hatósági jelzés bevonása(JH KABO)
A rendszám legyártás elindítása STB szakrendszerbenA rendszám legyártásaés KAB-ba történő leszállítása Plaket Kft.Techno-Progress Kft.Ügyfél értesítése az elkészült rendszám átvételének lehetőségéről (JH KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
NEM Visszautasító határozat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO) Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)IGEN Legyártási engedély



2.2.241. Szürke (kerékpárszállító eszközre szerelhető) hatósági jelzés igénylése
Szürke rendszám kiadásáravonatkozó kérelem vizsgálata (JH-KABO)

Hatósági jelzésBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztálySzürke rendszám kiadására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
A szürke rendszám legyártásának elindítása STB szakrendszerbenA rendszám legyártásaés KAB-ba történő leszállítása Plaket Kft.Techno-Progress Kft.Ügyfél értesítése az elkészült rendszám átvételének lehetőségéről (JH KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
NEM Visszautasító határozat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO) Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)IGEN

Szürke rendszámtábla használatának engedélyezéseJÁROK szakrendszerben és a forgalmi engedélyben történőrögzítése
Legyártási engedély



2.2.242.  Régi típusú rendszámtáblák EU-sítására vonatkozó kérelem
Hatósági jelzés EU-sításáravonatkozó kérelem vizsgálata (JH-KABO)A rendszámtábla legyártásárairányuló kérelemSTB szakrendszerben történőrögzítése

Hatósági jelzésBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályRendszám legyártására benyújtott kérelem teljesítése EU-sítás esetén, régi hatósági jelzés bevonása(JH KABO)
A rendszám legyártás elindítása STB szakrendszerbenA rendszám legyártásaés KAB-ba történő leszállítása Plaket Kft.Techno-Progress Kft.Ügyfél értesítése az elkészült rendszám átvételének lehetőségéről (JH KABO)

Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
NEM Visszautasító határozat Az ügyintézés során felmerülő díjfizetésmegtörtént-e(JH-KABO) Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH KABO)IGEN Legyártási engedély



2.2.243. Gépjármű eladása tényének nyilvántartásba vétele

Határozat nyilvántartásba valóbejegyzésről

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél gépjármű eladás bejelentésére vonatkozó kérelmének vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEM
JÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban? Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
A gépjármű eladás tényének nyilvántartásba vétele (JH-KABO)

IGENNEM IGENIGEN
Kérelem beérkezése postán vagy elektronikus úton  (JH-KABO) NEMIGENNEM



2.2.244. Gépjármű eladása tényének nyilvántartásba vétele a történeti adatokba

Határozat nyilvántartásba valóbejegyzésről

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél gépjármű eladás bejelentésére vonatkozó kérelmének vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályDöntéshozatalkérelem visszautasításaNEMA gépjármű eladás tényének nyilvántartásba vétele (JH-KABO)IGEN
Kérelem beérkezése postán vagy elektronikus úton  (JH-KABO)

IGEN
NEMIGENNEM



2.2.245. Gépjármű átírást elmulasztó, köztes tulajdonosának nyilvántartásba vétele

LeletNemzeti Adó és VámhivatalIlleték Főosztály Határozat nyilvántartásba valóbejegyzésről

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)A gépjárművének átírásaelőtt köztes tulajdonos hivatalbóli bejegyzése(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEM
JÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban? Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
A gépjármű köztes tulajdonosának személyes adatai  nyilvántartásba vétele a JÁROK rendszerben (JH-KABO)

IGENNEM IGENIGENVagyonszerzési illetékmegfizetése irántiIntézkedés NAV felé
NEMIGENNEM



2.2.246.  Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele

Törzskönyv,forgalmi engedély

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél gépjármű tulajdonjog változás nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmének vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban?Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM

Tulajdonjog változás nyilvántartásba vételea JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)
IGENNEM IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illetékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGEN

NEMIGENNEM



2.2.247. Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele ajándékozás útján

Törzskönyv,forgalmi engedély

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél gépjármű tulajdonjog változás nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmének vizsgálata ajándékozás útján (Ptk. 579-582.§)történő tulajdonjog szerzés esetén(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban?Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM

Tulajdonjog változás nyilvántartásba vételea JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)
IGENNEM IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illetékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGEN

NEMIGENNEM



2.2.248. Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele átrendszámozással

Plaket Kft. Törzskönyv,forgalmi engedély,rendszámtábla

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör Kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél gépjármű tulajdonjog változás nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmének vizsgálata új hatósági jelzés kiadásával(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban? Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM

Tulajdonjog változás nyilvántartásbavétele átrendszámozással a JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)
IGENNEM IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek, díjak befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illeték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGENRendszámtábla lefoglalása, kiadása STB. szakrendszerben

NEMIGENNEM



2.2.249.  Gépjármű tulajdonjog-változásának kereskedői bejegyzése

Határozat nyilvántartásba vételről

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél gépjármű tulajdonjog változás nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmének vizsgálata  járműkereskedő tulajdonos esetén(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban? Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM

Tulajdonjog változás nyilvántartásbavétele forgalmi engedély és törzskönyvkiállítása nélkül a JÁROK szakrendszerben,törzskönyv bevonása (JH-KABO)
IGENNEM IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek, díjak befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illeték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGEN

NEMIGENNEM



2.2.250.  Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele kiskorú tulajdonos esetén

Törzskönyv,forgalmi engedély

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör Kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél gépjármű tulajdonjog változás nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmének vizsgálata kiskorú  tulajdonjog szerzés esetén(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban?Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM

Tulajdonjog változás nyilvántartásba vételea JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)
IGENNEM IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illetékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGEN

IGENTörvényes képviselő aláírta-ea teljes bizonyító erejű magán-okiratot?IGEN NEM NEMIGENNEM



2.2.251.  Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele kettő vagy több tulajdonos esetén

Törzskönyv,forgalmi engedély

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)A gépjármű tulajdonjog változás nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelem vizsgálata több tulajdonos tulajdonjog szerzés esetén(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban?Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM

Tulajdonjog változás nyilvántartásba vétele a JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)
IGENNEM IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illetékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGEN

IGENTulajdonosok rendelkeztek-e a törzskönyv és a forgalmi engedély jogosultjáról?IGEN NEM NEMIGENNEM



2.2.252.  Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele öröklés esetén

Törzskönyv,forgalmi engedély

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykörkiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztásaautomata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél gépjármű tulajdonjog változás nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmének vizsgálata öröklés esetén(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban?
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
Tulajdonjog változás nyilvántartásba vételea JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)

IGENIGENNEMAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illetékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGEN

IGEN NEMIGENNEM



2.2.253. Gépjármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele válás kapcsán

Törzskönyv,forgalmi engedély

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél gépjármű tulajdonjog változás nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmének vizsgálata válás esetén (Csjt. 31§ (2) bek.)(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban?Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM

Tulajdonjog változás nyilvántartásba vételea JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)
IGENNEM IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illetékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGEN

NEMIGENNEM



2.2.254.  Származás ellenőrzés elvégzése harmadik országból származó okmányokkal rendelkező jármű esetében

Igazolás származásellenőrzésmegindításáról szólókérelem benyújtásáról

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Külföldről behozott, harmadik országból származó használt gépjármű származás ellenőrzési kérelmének vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMSzármazásellenőrzésiszakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban?Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM

Származásellenőrzés kezdeményezésenyilvántartásba vétel útján (JH-KABO)
IGENNEM IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilleték befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEM IGENSzármazásellenőrzésiszakrendszeren keresztül adattovábbítás BM NYHÁT felé IGENIGEN

NEMIGENNEM



2.2.255.  Származás ellenőrzés elvégzése külföldről behozott külföldi forgalmi engedéllyel nem rendelkező jármű esetében

Igazolás származásellenőrzésmegindításáról szólókérelem benyújtásáról

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Külföldről behozott, forgalmi engedéllyel nem rendelkező használt gépjármű származás ellenőrzési kérelmének vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMSzármazásellenőrzésiszakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozatÉrvényes forgalmi korlátozás szerepel-e anyilván-tartásban?Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM

Származásellenőrzés kezdeményezésenyilvántartásba vétel útján (JH-KABO)
IGENNEM IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilleték befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEM IGENSzármazásellenőrzésiszakrendszeren keresztül adattovábbítás BM NYHÁT felé IGENIGEN

NEMIGENNEM



2.2.256.  Külföldről behozott N1 kategóriájú (tehergépkocsi) használt jármű magyarországi nyilvántartásba vétele

Törzskönyv,forgalmi engedély,hatósági jelzés

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Külföldről behozott N1  kategóriájú használt gépjárműmagyarországi első forgalomba helyezésére irányuló kérelem vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO) Visszautasító határozat
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
N1 kategóriájú használt jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele a JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)

IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illeték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGENRendszámtábla lefoglalása, kiadása STB. szakrendszerben Plaket Kft.

NEMIGENNEM



2.2.257. Külföldről behozott M1 kategóriájú (személygépjármű) használt jármű magyarországi nyilvántartásba vétele

Törzskönyv,forgalmi engedély,hatósági jelzés

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Külföldről behozott M1  kategóriájú használt gépjárműmagyarországi első forgalomba helyezésére irányuló kérelem vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozat
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
M1 kategóriájú használt jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele a JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)

IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illeték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGENRendszámtábla lefoglalása, kiadása STB. szakrendszerben Plaket Kft.

NEMIGENNEM



2.2.258. Külföldről behozott M1 kategóriájú környezetkímélő (elektromos) használt jármű magyarországi nyilvántartásba vétele

Törzskönyv,forgalmi engedély,hatósági jelzés

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Külföldről behozott M1  kategóriájú környezetkímélő használt gépjárműmagyarországi első forgalomba helyezésére irányuló kérelem vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozat
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
M1 kategóriájú használt jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele a JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)

IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek, díjak befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illeték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGENRendszámtábla lefoglalása, kiadása STB. szakrendszerben Plaket Kft.

NEMIGENNEM



2.2.259.  Külföldről behozott M3 kategóriájú (autóbusz) használt jármű magyarországi nyilvántartásba vétele

Törzskönyv,forgalmi engedély,hatósági jelzés

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Külföldről behozott M3 kategóriájú használt gépjárműmagyarországi első forgalomba helyezésére irányuló kérelem vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtén-e?(JH-KABO) Visszautasító határozat
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
M3 kategóriájú használt jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele a JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)

IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illeték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGENRendszámtábla lefoglalása, kiadása STB. szakrendszerben Plaket Kft.

NEMIGENNEM



2.2.260.  Külföldről behozott N3 kategóriájú (3500 kg-ot meghaladó tehergépkocsi) használt jármű magyarországi nyilvántartásba vétele

Törzskönyv,forgalmi engedély,hatósági jelzés

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Külföldről behozott N3  kategóriájú használt gépjárműmagyarországi első forgalomba helyezésére irányuló kérelem vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatÜgyfél telephelyengedéllyelrendelkezik-e?
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
N3 kategóriájú használt jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele a JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)

NEMIGEN IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illeték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGENRendszámtábla lefoglalása, kiadása STB. szakrendszerben Plaket Kft.

NEMIGENNEM



2.2.261. Külföldről behozott L4e kategóriájú (motorkerékpár) használt jármű magyarországi nyilvántartásba vétele

Törzskönyv,forgalmi engedély,hatósági jelzés

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Külföldről behozott L4e  kategóriájú használt gépjárműmagyarországi első forgalomba helyezésére irányuló kérelem vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozat
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
L4e kategóriájú használt jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele a JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)

IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illeték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGENRendszámtábla lefoglalása, kiadása STB. szakrendszerben Plaket Kft.

NEMIGENNEM



2.2.262.  Külföldről behozott O1 (pótkocsi) kategóriájú használt jármű magyarországi nyilvántartásba vétele

Törzskönyv,forgalmi engedély,hatósági jelzés

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Külföldről behozott O1  kategóriájú használt gépjárműmagyarországi első forgalomba helyezésére irányuló kérelem vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozat
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
O1 kategóriájú használt jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele a JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)

IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illeték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGENRendszámtábla lefoglalása, kiadása STB. szakrendszerben Plaket Kft.

NEMIGENNEM



2.2.263. Külföldről behozott T1 kategóriájú (lassú jármű)  használt jármű magyarországi nyilvántartásba vétele

Törzskönyv,igazolólap,hatósági jelzés

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Külföldről behozott T1  kategóriájú használt gépjárműmagyarországi első forgalomba helyezésére irányuló kérelem vizsgálata(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO) Visszautasító határozat
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem vissautasításaNEM
T1 kategóriájú használt jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele a JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)

IGENIGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illeték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEMNEM IGENIGENRendszámtábla lefoglalása, kiadása STB. szakrendszerben Plaket Kft.

NEMIGENNEM



2.2.264. Külföldről behozott  használt jármű magyarországi nyilvántartásba vétele lízingszerződés alapján

Törzskönyv,forgalmi engedély,hatósági jelzés

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Külföldről behozott használt gépjármű magyarországi első forgalomba helyezésére irányuló kérelem vizsgálatanyílt-, zárt végű illetve operatív lízing esetén(JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO) Visszautasító határozat
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
Külföldről behozott használt jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele a JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)

IGENAz ügyintézés során felmerülőilletékek befizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Illeték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásmegtörtént-e?(JH-KABO)NEMNEM IGENIGENRendszámtábla lefoglalása, kiadása STB. szakrendszerben
NEM

Plaket Kft.
IGEN NEMTulajdonjog fenntartásbejegyzéséről szóló kérelem továbbítása bank felé

IGENNEM



Az ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK rendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)
TörzskönyvForgalmi engedélyHatósági jelzésekBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENM1 kategóriájú jármű magyarországi nyilvántartásba vétele (JH-KABO)
NEMNEM

2.2.265. M1 kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezése

Plaket Kft

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)M1 kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezéseiránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGEN
IGEN

IGEN IGEN

IGEN NEMNEM IGEN



2.2.266. N1 kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezése
Az ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK rendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)

Törzskönyv,forgalmi engedély, hatósági jelzésBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENN1 kategóriájú jármű magyarországi nyilvántartásba vétele (JH-KABO)

NEMNEM Plaket Kft

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)N1 kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezéseiránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGEN
IGEN

IGEN IGEN

IGEN NEMNEM IGEN



2.2.267. L3e kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezése
Az ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK rendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)

Törzskönyv, forgalmi engedély,hatósági jelzésBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM

IGENL3E kategóriájú jármű magyarországi nyilvántartásba vétele (JH-KABO)
NEMNEM Plaket Kft

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)L3E kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezéseiránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGEN
IGEN

IGEN IGEN

IGEN Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
IGENNEMNEM



2.2.268. T2 kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezése
Az ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK rendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette-e?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)

TörzskönyvForgalmi engedélyHatósági jelzésekBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem elutasításaNEM NEMIGENT2 kategóriájú jármű magyarországi nyilvántartásba vétele (JH-KABO)

NEMNEM Plaket Kft

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)T2 kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezéseiránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGEN
IGEN

IGEN IGEN

IGEN NEMNEM IGEN



2.2.269. N3 kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezése
Az ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK rendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)

TörzskönyvForgalmi engedélyHatósági jelzésekBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENN3 kategóriájú jármű magyarországi nyilvántartásba vétele (JH-KABO)

NEMNEM Plaket Kft.

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)N3 kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezéseiránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGEN
IGEN

IGEN IGEN

IGENIGEN NEMNEM IGEN



2.2.270. M1 kategóriájú környezetkímélő jármű magyarországi első forgalomba helyezése
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK rendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)

TörzskönyvForgalmi engedélyHatósági jelzésekBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENM1 kategóriájú környezetkímélő jármű magyarországi nyilvántartásba vétele (JH-KABO)

NEMNEM Plaket Kft

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)M1 kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezéseiránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGEN
IGEN

IGEN IGEN

IGEN NEMNEM IGEN



2.2.271. O2 kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezése
Az ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK rendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)

TörzskönyvForgalmi engedélyHatósági jelzésekBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENO2 kategóriájú jármű magyarországi nyilvántartásba vétele (JH-KABO)

NEMNEM Plaket Kft

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)O2 kategóriájú jármű magyarországi első forgalomba helyezéseiránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGEN
IGEN

IGEN IGEN

IGENIGEN NEMNEM IGEN
NEM



Forgalmi engedély,törzskönyv

2.2.272. A jármű motorcsere miatti műszaki adatváltozása 
IGEN

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Motorcsere miatt műszaki adatváltozás iránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem elutasításaNEM NEMIGENMotorcsere miatt műszaki adatváltozás nyilvántartásba vétele (JH-KABO)

NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésNEMNEM IGEN



2.2.273. A jármű hatósági alvázszámmal történő ellátása miatti műszaki adatváltozás  

Forgalmi engedély,törzskönyv

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Jármű hatósági alvázszámmal történő ellátása miatti adatváltozásiránti kérelem vizsgálata  (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK rendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-E?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem elutasításaNEM NEMIGENJármű hatósági alvázszámmal történő ellátása miatt adatváltozás nyilvántartásba vétele (JH-KABO)
NEMNEMIGEN

IGEN IGEN

IGEN NEMNEM IGEN



2.2.274. A jármű színváltozása miatti műszaki adatváltozás 

Forgalmi engedély

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör Kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Jármű színváltozása miatti műszaki adatváltozás iránti kérelem vizsgálata  (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENJármű színváltozása miatt műszaki adatváltozás nyilvántartásba vétele (JH-KABO)
NEMNEMIGEN

IGEN IGEN

IGEN NEMNEM IGEN



2.2.275. A jármű vonóhoroggal történő ellátása miatti műszaki adatváltozás 

Forgalmi engedély

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Jármű vonóhoroggal történő ellátása miatti műszaki adatváltozás iránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

NEM NEMIGENA jármű vonóhoroggal történő ellátása miatt műszaki adatváltozás nyilvántartásba vétele (JH-KABO)
NEMNEMIGEN

IGEN IGEN

IGEN Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
IGENNEMNEM



2.2.276. A jármű jellegének változása miatti műszaki adatváltozás

Forgalmi engedély

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)A jármű jellegének változása miatti műszaki adatváltozás irántikérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENA jármű jellegének változása miattiadatváltozás nyilvántartásba vétele(JH KABO)
NEMNEMIGEN

IGEN IGEN

IGEN NEMNEM IGEN



2.2.277. A jármű műszaki érvényességi idejének változása miatti műszaki adatváltozás    

Forgalmi engedély

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Jármű műszaki érvényességi idejének változása miatti műszaki adatváltozás iránti kérelem vizsgálata  (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

NEM
IGENJármű műszaki érvényességi idejének változása miatti adatváltozásikérelem  nyilvántartásba vétele (JH-KABO)

NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
IGENNEMNEM



2.2.278. A jármű típus és kereskedelmi leírás változása miatt műszaki adatváltozás 

Forgalmi engedély,törzskönyv

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör Kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)A jármű típus és kereskedelmi leírás változása miatti műszaki adatváltozásiránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

NEM
IGENA jármű típus és kereskedelmi leírás változása miatt műszaki adatváltozás nyilvántartásba vétele (JH-KABO)

NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
IGENNEMNEM



2.2.279. A jármű hajtóanyag változása miatti műszaki adatváltozás

Forgalmi engedély,törzskönyv

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Jármű hajtóanyagának változása miatti adatváltozás kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENJármű hajtóanyagának változása miatti műszaki adatváltozásnyilvántartásba vétele(JH-KABO)
NEMNEMIGEN

IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésNEMNEM IGEN



2.2.280. Külföldről behozott használt járműhöz rendszámtábla foglalás 

Hatósági jelzés

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Külföldről behozott használt járműforgalomba helyezéséhez rendszámtábla foglalás iránti kérelem vizsgálata  (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMSTBszakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél díjfizetés kötelezettségénekeleget tett-e?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatFelhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

NEM NEMIGEN Külföldről behozott járműhöz Rendszámtábla kiadása (JH-KABO)
NEMIGEN

IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
IGENNEMNEM



2.2.281. Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállítása műszaki vizsgával nem rendelkező járműhöz

Ideiglenesforgalombantartási engedély

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Műszaki vizsgáv al nem rendelkező jármű ideiglenes forgalomban tartásiengedély kérelmének vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMSTB szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az eljárás díját befizette?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatFelhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEM
Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállításának nyilvántartásba vétele  (JH-KABO)

NEMIGEN IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
NEM IGENNEM



2.2.282. Ideiglenes forgalomban tartási engedély E betűjelű rendszámtábláhozKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására vonatkozó kérelmének vizsgálata (JH-KABO) IGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra NEMAz ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)Az ügyfél rendszámra valójogosultságnakvizsgálata(JH-KABO)IGEN NEM Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGENNEM VisszautasítóhatározatIGENHatósági jelzés lefoglalása STB szakrendszerben, ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállítása STB szakrendszertben.Illetékfizetés, díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN NEM
Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)

Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hatósági jelzés,ideiglenes forgalombantartási engedély(JH KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási FőosztályE rendszám kiadására benyújtott kérelem teljesítése(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH)Döntés megváltoztatása Kormányhivatal (BAZMKH) Döntés helybenhagyása(BAZMKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatTájékoztatásdöntésjogerőre emelkedésérőlNEM

NEM
Hiánypótlási végzés

Elutasító határozatIGEN Techno-Progress Kft.Plaket Kft.
IGEN

NEMNEM IGEN

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.283. Indítási napló pótlása  P betűjelű rendszámtáblához

Indítási napló

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Indítási napló pótlására vonatkozó kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMSTB szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés során felmerülő díjat megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatFelhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEM
Indítási napló pótlása P betűjelű rendszámhoz ideiglenes forgalomban tartási engedély alapján (JH-KABO)

NEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
IGENNEMNEM



2.2.284. Indítási napló pótlása  M betűjelű rendszámtáblához

Indítási napló

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Indítási napló pótlására vonatkozó kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMSTB szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés során felmerülő díjat megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatFelhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEM
Indítási napló pótlása M betűjelű rendszámhoz ideiglenes forgalomban tartási engedély alapján (JH-KABO)

NEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
NEM IGENNEM



2.2.285.  Opciós jog törlése  

Opciós jog nyilvántartásból törlése 

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Opciós jog törlése iránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatFelhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

NEM NEM
Opciós jog törlése nyilvántartásból (JH-KABO)

NEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasítása
IGENNEMNEM



2.2.286. Megkülönböztető jelzés rögzítése a nyilvántartásba

Határozatnyilvántartásbavételről

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Megkülönböztető jelzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem vizsgálata  (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézéskor felmerülő díjtételt megfizette-e?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatDíjmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

NEM
IGENMegkülönböztető jelzés nyilvántartásba  vétele (JH-KABO)

NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
IGENNEMNEM



2.2.287. Figyelmeztető jelzés rögzítése a nyilvántartásba

Határozatnyilvántartásbavételről

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Figyelmeztető jelzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem vizsgálata  (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézéskor felmerülő díjtételt megfizette-e?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatDíjmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

NEM
IGENFigyelmeztető jelzés nyilvántartásba  vétele (JH-KABO)

NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
IGENNEMNEM



2.2.288. Taxi engedély törlése nyilvántartásból

Határozatnyilvántartásbóltörlésről

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél taxi engedély törlése iránti kérelmének vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézéskor felmerülő díjtételt megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatDíjmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

NEM
IGENTaxi engedély törlése nyilvántartásból (JH-KABO)

NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
IGENNEMNEM



2.2.289. Autóbuszos személyszállítási engedély törlése járműnyilvántartásból

Határozatnyilvántartásbóltörlésről

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél autóbuszos személyszállítási engedélytörlése irántikérelmének vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézéskor felmerülő díjtételt megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatDíjmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

NEM
IGENAutóbuszos személyszállítási engedély törlése a nyilvántartásból(JH-KABO)

NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
IGENNEMNEM



2.2.290. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése környezetkímélő gépjármű vásárlásához nyújtott támogatás esetén

Határozat nyilvántartásból törlésről 

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Elidegenítési és terhelési törlése irántikérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés során felmerülő díjatmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatFelhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

NEM NEM
Elidegenítési és terhelési tilalom törlése a nyilvántartásból (JH-KABO)

NEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasítása
IGENNEMNEM



2.2.291. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése szerzési támogatással vásárolt gépjármű esetén

Törzskönyv

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Elidegenítési és terhelési törlése irántikérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés során felmerülő díjatmegfizette?(JH-KABO) Visszautasító határozatFelhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEM
Elidegenítési és terhelési tilalom törlése a nyilvántartásból, törzskönyv kiállítása (JH-KABO)

NEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
IGENNEMNEM



2.2.292. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalása esetén

Határozat nyilvántartásból törlésről 

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Elidegenítési és terhelési törlése irántikérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályNEM

Elidegenítési és terhelési tilalom törlése a nyilvántartásból (JH-KABO)IGEN
IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasítása

IGENNEMNEM



2.2.293. Árufuvarozói engedély törlése árufuvarozói rendszám leadásával

Rendszámtábla kiadás,határozat nyilvántartásbóltörlésről

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Az ügyfél árufuvarozói engedélytörlése iránti kérelmének vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK, STB szakrendszerekbentörténő adatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézéskor felmerülő díjtételt, illetéket megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlleték-mentességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

NEM
IGENÁrufuvarozói engedély törlése nyilvántartásból,új hatósági jelzés  vagy típusváltásról szóló rendszámlegyártási engedély kiadása, fuvarozói rendszám bevonása(JH-KABO)

NEMNEMIGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasításaNEM
IGENNEMNEM



2.2.294. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése önálló bírósági végrehajtó által foglalt gépjármű esetén

Határozat nyilvántartásból törlésről 

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Elidegenítési és terhelési törlése irántikérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályNEM

Elidegenítési és terhelési tilalom törlése a nyilvántartásból (JH-KABO)IGEN
IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatalkérelem visszautasítása

IGENNEMNEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

           Parkolási igazolvány kiállítása                                            (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.295. Parkolási igazolvány kiadás iránti kérelem, kérelmező rendelkezik az okmány kiadására jogosító szakvéleménnyel 
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenésePARKOLÁSI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN        Parkolási igazolvány kiállítása iránti kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)Photoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)              Nyilvántartásban             adat-felvételezés(JH-KABO) Átvételi elismervény

DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM Parkolási igazolvány



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Parkolási igazolvány kiállítása (JH-KABO)

Hívószám
Az ügyfél kérelmeteljes-e?(JH-KABO)

2.2.296. Parkolási igazolvány kiadás iránti kérelem, kérelmező nem rendelkezik az okmány kiadására jogosító szakvéleménnyel
Az ügyfél eleget tett a a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Parkolási igazolvány

IGEN NEMNEMIGEN NEMNyilvántartásban adatok rögzítése(JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)      Visszautasító határozatIGEN      Hiánypótlásra felszólító végzésMegkeresésPhotoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)       A kapott szakvélemény    az okmánykiadásra megfelelő-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEM      Családtámogatási és Társadalombiztosítási               FőosztályKözlekedőképesség minősítésevizsgálatának kérése(JH-KABO)
Átvételi elismervény



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH-KABO)

  Parkolási igazolványérvénytelenítése elvesztés miatt(JH-KABO)

Hívószám
Adategyeztetéssikeres?Az ügyfél kérelmeteljes?(JH-KABO)

2.2.297. Parkolási igazolvány elvesztésének bejelentése
Az ügyfél eleget tett a hiánypótlási felhívásnak?(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)Az  ügyfél személyazonosságának ellenőrzése,adategyeztetés (nyilvántartás-okmány)                         (JH-KABO)
 Ügyfél személyes megjelenésével PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón, segítséggel(JH-KABO)      IGEN

Az ügyfél tájékoztatása a   hiánypótlási lehetőségekről(JH-KABO)
Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítónönállóanN EM

Döntéshozatal, kérelem visszautasítása(JH-KABO)
Jegyzőkönyv adatlap

IGEN Hiánypótlásrafelszólító végzésNEMNEM IGEN NEMSzemélyi adatok elfogadása(JH-KABO) Adategyeztetés(JH-KABO)Okmány érvénytelenítése anyilvántartásban (JH-KABO)       Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság(BM NYHÁT)Az ügyfél tájékoztatása az okmány pótlási eljárásáról(JH-KABO)      Visszautasító határozatIGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

Parkolási igazolvány pótlása              (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.298. Parkolási igazolvány pótlása vesztés esetén változatlan adattartalommal
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenésePARKOLÁSI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélhívón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN           Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)

                            Adatfelvételezés,      az okmány érvénytelenítése(JH-KABO) Átvételi elismervény
DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEMPhotoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)Nyilvántartásban azelvesztés tényének rögzítése(JH-KABO) JegyzőkönyvParkolási igazolvány



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

Parkolási igazolvány kiállítása              (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.299. Parkolási igazolvány cseréje megrongálódás esetén változatlan adattartalommal
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenésePARKOLÁSI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélhívón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN           Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)

                            Adatfelvételezés,      az okmány érvénytelenítése, megrongálódott okmány bevonása(JH-KABO) Átvételi elismervény
DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEMPhotoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)Nyilvántartásban amegrongálódás tényének rögzítése(JH-KABO) JegyzőkönyvParkolási igazolvány



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH- KABO)

Parkolási igazolvány kiállítása              (JH-KABO)

Hívószám
Ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO)

2.2.300. Parkolási igazolvány cseréje névváltozás miatt
Hiánypótlástörtént-e?(JH-KABO)Ügyfél tájékoztatása  hiányról, pótlás lehetőségéről(JH-KABO)

Ügyfél hívása munkaállomáshozAutomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO) Hívószám és munkaállomás számánakmegjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomásnál?(JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshozautomata ügyfélirányítón keresztül(JH-KABO)
      Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért         Felelős Helyettes Államtitkárság     

 Ügyfél személyes megjelenésePARKOLÁSI IGAZOLVÁNYügykör kiválasztása automata ügyfélhívón(JH-KABO)      
IGEN NEM Hiánypótlási végzésIGEN           Kérelem teljességének vizsgálata (JH-KABO)

                            Adatfelvételezés,     a korábban kiadott okmány    érvénytelenítése és bevonása(JH-KABO) Átvételi elismervény
DöntéshozatalNEMIGENNEM Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozatNEMPhotoshop alkalmazás használataarcképmás, aláírás felvételezés(JH-KABO)Adategyeztés a nyilvántartásban(JH-KABO) Parkolási igazolvány



Ismételt forgalomba helyezésnyilvántartásba vétele(JH-KABO)

2.2.301. Jármű ismételt forgalomba helyezés iránti kérelem tulajdonjog változás nélkül
Jármű ismételt forgalomba helyezés iránti kérelem tulajdonjog változás nélkül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsítetthatározatforgalomba helyezésről
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díját megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Visszahelyezés JÁROK szakrendszerbevaló bejegyzése



2.2.302. Jármű ismételt forgalomba helyezés iránti kérelem tulajdonjog változással

Ismételt forgalomba helyezése nyilvántartásba vételetulajdonjog változással(JH-KABO) 

Jármű ismételt forgalomba helyezés iránti kérelem tulajdonjog változás nélkül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Forgalmi engedély, törzskönyv
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátés az illetékeket megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés



2.2.303. Jármű ismételt forgalomba helyezés iránti kérelem tulajdonjog változás nélkül elektronikus úton elindított ügyintézés esetén

Ismételt forgalomba helyezés nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

Jármű ismételt forgalomba helyezés iránti kérelem tulajdonjog változás nélkül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Elektronikus útonIGENAdatrögzítéssikeres-e? (JH-KABO) NEM

Egyszerűsítetthatározatforgalomba valóvisszahelyezésről



2.2.304. Jármű ideiglenes kivonási kérelme

Forgalomból kivonás nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

Jármű forgalombólvaló kivonása iránti kérelem (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsített határozatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtén-et?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés



2.2.305. Jármű ideiglenes kivonási kérelme elektronikus úton elindított ügyintézés esetén

Jármű forgalomból kivonásának nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

Jármű forgalomból való kivonása iránti kérelem tulajdonjog változás nélkül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsítetthatározatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Elektronikus útonIGENAdatrögzítéssikeres-e? (JH-KABO) NEM



2.2.306. Jármű átmenetileg kivonási kérelme külföldre történő értékesítés miatt

Forgalomból átmeneti időszakra való kivonás nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

Külföldre értékesítés miattjármű forgalombólátmeneti időszakra való kivonása iránti kérelem (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsített határozatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Törzskönyv, forgalmi engedély érvénytelenítéserendszámtábla selejtezése



2.2.307. Jármű átmenetileg kivonási kérelme külföldre történő letelepedés miatt

Forgalomból átmeneti időszakra való kivonás nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

Külföldön való letelepedés miattjármű forgalombólátmeneti időszakra való kivonása iránti kérelem (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsített határozatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Törzskönyv, forgalmi engedély érvénytelenítéserendszámtábla selejtezése



2.2.308. M1 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme bontási átvételi igazolás alapján

M1 kategóriájú jármű forgalomból való végleg kivonásának nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

M1 kategóriájú járműforgalomból való végleg kivonása iránti kérelem (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Határozatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Törzskönyv, forgalmi engedély bevonása,rendszámtábla selejtezése



2.2.309. N1 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme bontási átvételi igazolás alapján

N1 kategóriájú jármű forgalomból való végleg kivonásának nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

N1 kategóriájú járműforgalomból való végleg kivonása iránti kérelem (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Határozatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Törzskönyv, forgalmi engedély bevonásarendszámtábla selejtezése



2.2.310. N3 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme

N3 kategóriájú jármű forgalomból való végleg kivonásának nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

N3 kategóriájú járműforgalomból való végleg kivonása iránti kérelem (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsítetthatározatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtén-et?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Törzskönyv, forgalmi engedély érvénytelenítéserendszámtábla selejtezése



2.2.311. M3 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme

M3 kategóriájú jármű forgalomból való végleg kivonásának nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

M3 kategóriájú járműforgalomból való végleg kivonása iránti kérelem (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsítetthatározatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Törzskönyv, forgalmi engedély érvénytelenítése,rendszámtábla selejtezése



2.2.302. L3e kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme

L3e kategóriájú jármű forgalomból való végleg kivonásának nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

L3e kategóriájú járműforgalomból való végleg kivonása iránti kérelem (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsítetthatározatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Törzskönyv, forgalmi engedély érvénytelenítéserendszámtábla selejtezése



2.2.313. O2 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme

O2 kategóriájú jármű forgalomból való végleg kivonásának nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

O2 kategóriájú járműforgalomból való végleg kivonása iránti kérelem (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsítetthatározatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Törzskönyv, forgalmi engedély érvénytelenítéserendszámtábla selejtezése



2.2.314. O3 kategóriájú jármű végleges kivonási kérelme

O3 kategóriájú jármű forgalomból való végleg kivonásának nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

O3 kategóriájú járműforgalomból való végleg kivonása iránti kérelem (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsítetthatározatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN
IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Törzskönyv, forgalmi engedély érvénytelenítéserendszámtábla selejtezése



2.2.315. Forgalmi engedély pótlása elvesztés esetén

Forgalmi engedély pótlása(JH-KABO) 

Forgalmi engedély pótlásaelvesztés esetén (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Forgalmi engedély
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Forgalmi engedély nyomtatása



2.2.316. Forgalmi engedély pótlása eltulajdonítás esetén

Forgalmi engedély pótlása(JH-KABO) 

Forgalmi engedély pótlásaeltulajdonítás esetén (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson-e? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Forgalmi engedély
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéketmegfizette-e?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Forgalmi engedély nyomtatása



2.2.317. Forgalmi engedély találás

Forgalmi engedély találás bejegyzése nyilvántartásba(JH-KABO) 

Forgalmi engedély találás bejelentése (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítóninformációs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsített határozatforgalmi engedély találásáról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozat

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEMIGEN Hiánypótlási végzés

Üzembentartó értesítéseforgalmi engedély találásárólA bemutatottforgalmi engedélytpótolták-e?(JH-KABO) NEMIGEN Tájékoztatás



2.2.318. Törzskönyv pótlása elvesztés esetén

Törzskönyv pótlása(JH-KABO) 

Törzskönyv pótlásaelvesztés esetén (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Törzskönyv
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(JH-KABO)1NEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés illetékétmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra(JH-KABO) Hiánypótlásteljesült?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasítása(JH-LKABO)NEM NEMIGEN NEMNEMIGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésTörzskönyv számánakmegjelenése Magyar Közlönyben



2.2.319. Törzskönyv pótlása eltulajdonítás esetén

Törzskönyv pótlása(JH-KABO) 

Törzskönyv pótlásaeltulajdonítás esetén (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Törzskönyv
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés illetékétmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésTörzskönyv számánakmegjelenése Magyar Közlönyben



2.2.320. Törzskönyv találás bejelentése

Törzskönyv  találás bejegyzése nyilvántartásba(JH-KABO) 

Törzskönyvtalálás bejelentése (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsített határozattörzskönyvmegtalálásáról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító  határozat

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEMIGEN Hiánypótlási végzés

Tulajdonos értesítésetörzskönyv találásárólA bemutatotttörzskönyvetpótolták-e?(JH-KABO) NEMIGEN Tájékoztatás



2.2.321. Névváltozás bejelentése Közúti Közlekedési Nyilvántartásba

Forgalmi engedély,törzskönyv

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Névváltozás bejelentésea Közúti Közlekedési Nyilvántartásbairánti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENNévváltozás nyilvántartásba vétele (JH-KABO)
NEMNEMIGEN IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Forgalmi engedély nyomtatása,törzskönyv kiállítás kezdeményezése

NEM



2.2.322. Címváltozás bejelentése Közúti Közlekedési Nyilvántartásban forgalmi engedély kiállítással

Forgalmi engedély

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Címváltozása Közúti Közlekedési Nyilvántartásba való bejelentéseiránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra(JH-KABO) Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENCímváltozás nyilvántartásba vétele (JH-KABO)
NEMNEMIGEN IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Forgalmi engedély nyomtatása

NEM



2.2.323. Címváltozás bejelentése Közúti Közlekedési Nyilvántartásban

Egyszerűsítetthatározatcímváltozás bejegyzéséről

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón Információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Címváltozása Közúti Közlekedési Nyilvántartásba való bejelentéseiránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézéskorfelmerülő díjat megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENCímváltozás nyilvántartásba vétele (JH-KABO)
NEMNEMIGEN IGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzésNEM



2.2.324. Jármű átrendszámozásának kérelme

Forgalmi engedély,rendszámtábla

IGEN
Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Jármű átrendszámozásásrairányuló kérelem vizsgálata (JH-KABO) IGENAz ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az illetéket, díjat megfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGENÁtrendszámozás nyilvántartásba vétele (JH-KABO)
NEMNEMIGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Forgalmi engedély nyomtatása, új rendszám kiadása,régi rendszám bevonása

STB szakrendszerbenrendszámtábla lefoglalása, kiadása
NEM



2.2.325. Hatósági jelzés elvesztésének bejelentése ismételt legyártás nélkül

Rendszámtábla elvesztésének bejegyzése nyilvántartásba(JH-KABO) 

Hatósági jelzéselvesztésének bejelentése ismételt legyártás nélkül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsített határozathatósági jelzés elvesztésnekbejelentéséről
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasító határozat

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEMIGEN Hiánypótlási végzés

Tulajdonos/üzembentartó értesítésea rendszámtábla megtalálásárólAz elveszettrendszámotmegtalálták-e?(JH-KABO) IGENNEM Tájékoztatás,rendszámtábla kiadása



Rendszámtábla eltulajdonításának bejegyzése nyilvántartásba(JH-KABO) 

Hatósági jelzéseltulajdonításának bejelentése ismételt legyártás nélkül(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítóninformációs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsített határozat hatósági jelzéseltulajdonításának bejelentéséről
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGEN Visszautasítóhatározat

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály
Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEMIGEN Hiánypótlási végzés

Tulajdonos/üzembentartó értesítésea rendszámtábla megtalálásárólAz eltulajdonítottrendszámotmegtalálták-e?(JH-KABO) IGENNEM Tájékoztatás,rendszámtábla kiadása

2.2.326. Hatósági jelzés eltulajdonításának bejelentése ismételt legyártás nélkül



2.2.327. M betűjelű hatósági jelzés igénylése iránti kérelem

M betűjelű rendszám kiadása(JH-KABO) 

M betűjelű rendszámigénylése iránti kérelem vizsgálata(JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Indítási napló, ideiglenes forgalomban tartási engedély, rendszámtábla
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMSTB szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEM IGENIGEN Hiánypótlási végzés
Rendszámtábla, indítási naplómegérkezése KormányablakbaKérelem továbbításaBudapest Főváros KormányhivatalaXIII. kerületi hivatala feléIGEN Budapest Főváros KormányhivatalaXIII. kerületi HivatalaPlaket Kft.Techno-Progress Kft



2.2.328. M betűjelű hatósági jelzés meghosszabbításának kérelme

M betűjelű hatósági jelzés érvényességének meghosszabbítása(JH-KABO) 

M betűjelű hatósági jelzésérvényességi idejénekmeghosszabbítása iránti kérelem vizsgálata (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Ideiglenes forgalombantartási engedély
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMSTB. szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása. nyomtatása



2.2.329. Üzembetartó bejegyzésére irányuló kérelem

Üzembentartó bejegyzése a nyilvántartásba(JH-KABO) 

Üzembentartó bejegyzésére irányulókérelem vizsgálata (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Forgalmi engedély
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés illetékétmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Forgalmi engedély nyomtatása,korábbi forgalmi engedély bevonása



2.2.330. Üzembentartó nyilvántartásból való törlése

Üzembentartó törlése a nyilvántartásból(JH-KABO) 

Üzembentartó törlésére irányulókérelem vizsgálata (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Forgalmi engedély
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés illetékétmegfizette-e?(JH-KABO) Visszautasító határozatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés
Forgalmi engedély nyomtatása,korábbi forgalmi engedély bevonása



Foglalási jegyzőkönyv érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Elidegenítési tilalomJAROK szakrendszerbe történő bejegyzése (JH-KABO)

2.2.331. Elidegenítési-és terhelési tilalom (foglalás) nyilvántartásba történő bejegyzése 
A foglalás nyilvántartásba bejegyezhető?(JH-KABO) A foglalási jegyzőkönyv alapján adategyeztetés a nyilvántartásban szereplő adatok alapján(JH-KABO)Postán, elektronikus úton(JH-KABO)

IGEN VisszautasítóhatározatNEM Foglalási jegyzőkönyv visszautasítása(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály Tájékoztatás a foglalás tényének bejegyzéséről 
Nyilvántartásba történő bejegyzés(JH-KABO)



Foglalási jegyzőkönyv érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
 Nyilvántartásba történő  bejegyzésejármű forgalomból történő kivonása (JH-KABO)

2.2.332. Elidegenítési-és terhelési tilalom (foglalás) nyilvántartásba történő bejegyzése és a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásaA foglalás nyilvántartásba bejegyezhető-e?(JH-KABO)     A foglalási jegyzőkönyv összevetése anyilvántartás adataival(JH-KABO)Postán, elektronikus úton(JH-KABO)IGEN HatározatVisszautasítóhatározatNEM Foglalás visszautasítása(JH-KABO)A kivonás feltételeifennállnak-e?(JH-KABO)IGE N NEM    Visszavonó határozat és eljárást megszüntetővégzésKivonás tényénekbejegyzése anyilvántartásba(JH-KABO) Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály Kivonás JÁROK szakrendszerben való rögzítése
Határozat visszavonása(JH-KABO)Nyilvántartásba történő bejegyzés(JH-KABO)



JAROK szakrendszerben a foglalás bejegyzése jármű forgalomból történőkivonásának mellőzése (JH-KABO)

2.2.333. Elidegenítési-és terhelési tilalom (foglalás) nyilvántartásba történő bejegyzése, a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának mellőzése (az eljárás felfüggesztése).
A határozat jogerőre emelkedésétmegelőzően az eljárás felfüggesztéséről szólóátirat érkezése(JH-KABO)  Határozat visszavonása

Okmánytári alapirat
Foglalási jegyzőkönyv érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)A foglalás nyilvántartásba bejegyezhető-e?(JH-KABO)     A foglalási jegyzőkönyv összevetése anyilvántartás adataival(JH-KABO)Postán, elektronikus úton(JH-KABO)IGEN HatározatVisszautasítóhatározatNEM Foglalás visszautasítása(JH-KABO)Nyilvántartásba történő bejegyzés(JH-KABO) Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály



2.2.334. Elidegenítési- és terhelési tilalom (foglalás) nyilvántartásba történő bejegyzése, a foglalás feloldása az eljárás megszüntetése

 Az eljárás megszüntetése (JH-KABO)
A határozat jogerőre emelkedésétmegelőzően  a foglalás feloldásáról szóló átirat érkezése(JH-KABO)  Határozat visszavonása, eljárást megszüntető végzés 

Foglalási jegyzőkönyv érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)A foglalás nyilvántartásba bejegyezhető-e?(JH-KABO)     A foglalási jegyzőkönyv összevetése anyilvántartás adataival(JH-KABO)Postán, elektronikus úton(JH-KABO)IGEN HatározatVisszautasítóhatározatNEM Foglalás visszautasítása(JH-KABO)Nyilvántartásba történő bejegyzés(JH-KABO)
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályFoglalás nyilvántartásbólvaló törlése(JH-KABO)



2.2.335. Elidegenítési-és terhelési tilalom (foglalás) miatt a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, fellebbezésFoglalási jegyzőkönyv beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)IGENA foglalásbejegyzésjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) IGENIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO)

Jármű forgalomból kivonása(JH KABO)Jármű forgalomból való kivonására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) NEM NEM VisszavonóhatározatTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM

Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-KABO)nem Áttételt elrendelő végzésA foglalást kérő szerv megkeresésének tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Megkeresés visszautasítása érdemi vizsgálat nélkül(JH-KABO) Visszautasító határozatDöntés: jármű forgalomból kivonása foglalás miatt(JH-KABO) Kivonó határozat
NEMNEM IGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály Másodfokú határozatDöntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH) Döntés megváltoztatása (BAZMKH) Döntés helybenhagyása(BAZMKH)Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.336. Forgalomból kivonás jármű balesetveszélyes szerkezeti károsodása miattRendőrségi jelentés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztályhoz(a továbbiakban: JH KABO)IGENA kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) IGENIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO)

Jármű forgalomból kivonása JÁROK szakrendszerben(JH KABO)Jármű forgalomból való kivonására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO) Felterjesztő levélJogorvoslattal élt-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NE M Visszavonóhatározat, eljárás megszüntetésTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM

Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-KABO)nem Áttételt elrendelő végzésRendőrségi jelentés  megkeresésének tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Megkeresés visszautasítása érdemi vizsgálat nélkül(JH-KABO) Visszautasító határozatDöntés: jármű forgalomból kivonása balesetveszélyes szerkezeti károsodás miatt(JH-KABO) Kivonó határozat
NEMNEM IGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály Másodfokú határozatDöntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH)Döntés megváltoztatása (BAZMKH) Döntés helybenhagyása(BAZMKH) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.337. Jármű forgalomból kivonása nem megfelelő műszaki állapot miattRendőrségi jelentés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)IGENA kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) IGENIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO)

Okmánytári alapiratJármű forgalomból való kivonására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO) Felterjesztő levélJogorvoslattal élt-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) NEM Visszavonóhatározat, eljárás megszüntetésTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM

Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-KABO)nem Áttételt elrendelő végzésRendőrségi jelentés  tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Megkeresés visszautasítása érdemi vizsgálat nélkül(JH-KABO) Visszautasító határozatJármű forgalomból kivonása nem megfelelő műszaki állapot miatt(JH-KABO) Kivonó határozat
NEMNEM

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály
IGENIGEN

Jármű forgalomból kivonása JÁROK szakrendszerben(JH KABO)
Másodfokú határozatDöntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH)Döntés megváltoztatása (BAZMKH) Döntés helybenhagyása(BAZMKH) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.338.  Forgalomból kivonás jármű engedély nélküli átalakítása miattRendőrségi jelentés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
A kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO)Illetékesség fennáll-e? (JH-KABO)

Jármű forgalomból kivonásaJÁROK szakrendszerben(JH KABO)Jármű forgalomból való kivonására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
Jogorvoslattal élt-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO)Érdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszavonóhatározat, eljárás megszüntetésTájékoztatásdöntésvéglegesséválsásáról

Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-KABO)nem Áttételt elrendelő végzésRendőrségi jelentés  tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Megkeresés visszautasítása érdemi vizsgálat nélkül(JH-KABO) Visszautasító határozatDöntés: jármű forgalomból kivonásaengedély nélküli átalakítás miatt.(JH-KABO) Kivonó határozat
NEM

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

IGEN IGEN IGENIGEN NE M NEMNEM IGEN Felterjesztő levélMásodfokú határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH) Döntés megváltoztatása (BAZMKH) Döntés helybenhagyása(BAZMKH)Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.339. Forgalomból kivonás engedély nélküli átalakítás; nem megfelelő műszaki állapot; balesetveszélyes szerkezeti károsodás miatt, műszaki érvényességi időbejegyzése 
Ügyféligazolta-ea műszaki felülvizsgálaton való részvételt határozat véglegessé válása előtt?

Jármű forgalomból való kivonásának mellőzése,új műszaki időtartam bejegyzése (JH-KABO) Okmánytári alapiratÚj műszaki idő bejegyzése a JÁROK szakrendszerbe(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO)Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO)IGENIGEN IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

NEM IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH)Döntés megváltoztatása (BAZMKH) Döntés helybenhagyása(BAZMKH) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.340. Forgalomból történő ideiglenes kivonás ügyfél kérelmére

Forgalomból kivonás nyilvántartásba vétele(JH-KABO) 

Jármű forgalombólvaló kivonása iránti kérelem (JH-KABO) Ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóanKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Gépjármű ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítón információs-,portaszolgálat segítségével(JH-KABO)IGEN HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)NEMIGEN NEM

Egyszerűsített határozatforgalomból kivonásról
Az ügyfél kérelme teljes-e?(JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEMJÁROK szakrendszerbenadatrögzítés Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENAz ügyfél az ügyintézés díjátmegfizette-e?(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIlletékmen-tességet igazoló dokumentummal rendelkezik-e?(JH-KABO) Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlásteljesült-e?(JH-KABO)Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási Főosztály

Döntéshozatalkérelem visszautasításaNEM NEMIGEN NEMNEMIGENIGEN IGEN

IGEN Hiánypótlási végzés



2.2.341. Forgalomból történő ideiglenes kivonás bank kérelméreKérelem beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
A kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO)

Okmánytári alapiratJármű forgalomból való kivonására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
Kérelem tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Visszautasító határozat

Döntéshozatal jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása kérelemre Kivonó határozatBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

A bank kérelme teljes-e? (JH-KABO) Bank felhívása hiánypótlásraNEM Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)NEMIGEN
Illetékfizetés, díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO) NEMIG E N Ügyfél felhívása hiánypótlásra Hiánypótlás megtörtént-e?(JH-KABO)IGENNEM IG E NNEMJármű forgalomból kivonásának rögzítése a JÁROK szakrendszerben(JH KABO)

 Postán, elektronikus úton(JH-KABO)



2.2.342.  Forgalomból történő ideiglenes kivonás bank kérelmére, fellebbezésKérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO) Bank felhívása hiánypótlásraA bank kérelme teljes-e? (JH-KABO) NEM NEMHiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)NEM VisszautasítóhatározatKérelem tartalmi vizsgálata(JH-KABO)Illetékfizetés, díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO) Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásra
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási FőosztályJármű forgalomból történő ideiglenes kivonás kérelem teljesítése / elutasítása(JH KABO)

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH)Döntés megváltoztatása (BAZMKH) Döntés helybenhagyása(BAZMKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvos-lattal él-eaz ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) NEM Visszavonó vagy módosító határozatTájékoztatásdöntésvéglegessé válásárólNEM
NEM

Hiánypótlási végzésPostán, elektronikus úton(JH-KABO)

Jármű forgalombóltörténő ideiglenes kivonása JÁROK szakrendszerben(JH KABO)

IGEN Döntés jármű forgalomból kivonása nem megfelelő műszaki állapot miatt. Kivonó határozatIGEN IGEN Visszautasító határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)IGENIGEN



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Üzembentartó nyilvántartásból való törlése (JH-KABO)

2.2.343. Üzembentartói jog törlése kérelemre, üzembentartó elhalálozása esetén 
Szükséges-e a tulajdonost értesíteni?(JH-KABO)      A kérelem összevetése a        nyilvántartás adataival     (JH-KABO) Postán, elektronikus úton(JH-KABO) IGEN Tulajdonos értesítéseNEMNyilvántartásbóltörölve lett az üzembentartó(JH-KABO) Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály    Okmánytári alapirat

Nyilvántartásból nem letttörölve az üzembentartó(JH-KABO)



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

Opciós jog nyilvántartásból való törlése (JH-KABO)

2.2.344. Opciós jog törlése, a bank által megküldött opciós jog megszüntetés alapján. Az ügyfél értesítése.
Nyilván-tartásbanlezárásra került-e az elidegenítési tilalom?(JH-KABO)

      A kérelem összevetése a        nyilvántartás adataival     (JH-KABO) Postán, elektronikus úton(JH-KABO)
NEM TájékoztatásBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

Illetékességiterületheztartozik-e(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele(JH-KABO)NEM
IGEN Tulajdonos értesítése(JH-KABO)Ügyfél megfizette-eaz opció törlés díját?(JH-KABO) TájékoztatásEljárás megszüntetéseIGEN IGEN NEM



2.2.345. Forgalomból kivonás regisztrációs matrica hiánya miattRendőrségi jelentés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)IGENA kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) IGENIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO)

Egyszerűsített határozatjármű kivonásárólJármű forgalomból való kivonására vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM Visszavonóhatározat, eljárás megszüntetésTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM

Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-KABO)nem Áttételt elrendelő végzésRendőrségi jelentés  tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Megkeresés visszautasítása érdemi vizsgálat nélkül(JH-KABO) Visszautasító határozatDöntés: jármű forgalomból kivonása regisztrációs matrica hiánya miatt(JH-KABO) Kivonó határozat
NEMNEM IGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH)Döntés megváltoztatása (BAZMKH) Döntés helybenhagyása(BAZMKH) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.346. Ügyfél értesítése talált hatósági jelzésrőlTalált hatósági jelzés érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)

Hatósági jelzés átadása ügyfél részére (JH-KABO)
Szükséges-ea tulajdonostértesíteni?(JH-KABO)

A jármű, és a tulajdonos adatainakellenőrzése JÁROK szakrendszerben(JH-KABO) Postán(JH-KABO)
NEM Eljárást  megszüntető végzésBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

Illetékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele(JH-KABO)NEMIGEN Eljárás megszüntetése(JH-KABO)
Átvételi elismervény

IGEN ÉrtesítésÜgyfél tájékoztatása(JH-KABO)Ügyfél megjelenéseKAB Osztályon
Okmánytári alapiratRendszám találásbejegyzése nyilvántartásba



Talált forgalmi engedély érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)2.2.347. Ügyfél értesítése talált forgalmi engedélyről.

Forgalmi engedély átadása ügyfél részére (JH-KABO)
Szükséges-ea tulajdonost/üzembentartótértesíteni?(JH-KABO)

A jármű, és a tulajdonos adatainakellenőrzése JÁROK szakrendszerben(JH-KABO) Postán(JH-KABO)
NEM Eljárást  megszüntető végzésBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály

IlletékességiterülethezTartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele(JH-KABO)NEMIGEN Eljárás megszüntetése(JH-KABO)
Átvételi elismervény

IGEN ÉrtesítésÜgyfél tájékoztatása(JH-KABO)Ügyfél megjelenéseKAB Osztályon
Okmánytári alapiratForgalmi engedélytalálás bejegyzése Nyilvántartásba(JH-KABO)



Műszaki adatlap érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)2.2.348. Műszaki adatváltozás miatt törzskönyv bekérése banktól.
  Az opcióval rendelkező bank      megkeresése törzskönyv        adatjavítás céljából   (JH-KABO)    Megkeresés  Törzskönyv gyártás indítása JÁROK szakrendszerben (JH-KABO)

 Műszaki adatlap és a nyilvántartásadatainak összevetése(JH-KABO)
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály       Okmánytári alapirat(JH-KABO)Banktól megérkezett törzskönyv nyilvántartásban történő passziválása, új törzskönyv gyártás indítása(JH-KABO) Törzskönyv

Személyesen vagy postán, elektronikus úton(JH-KABO)Van-e forgalmi korlátozása nyilvántartásbarögzítve?(JH-KABO)IGEN NEM TájékoztatásÜgyfél tájékoztatása, törzskönyv bekérése (JH-KABO)



Adásvételi szerződés érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Tulajdonos által bejelentettváltozás törlése JÁROK szakrendszerből (JH-KABO)

2.2.349. Adásvételi szerződés érvénytelenítése Az adásvételi szerződés és a nyilvántartásadatainak összevetése(JH-KABO)
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási FőosztályOkmánytári alapirat

Nyilvántartásba tévesen bejegyzett tulajdonjog változás lezárása(JH-KABO) ÉrtesítésAz eladó és a vevő értesítése az adásvételérvénytelenítéséről(JH-KABO)
Postán, elektronikus úton(JH-KABO)Van-e forgalmi korlátozása nyilvántartásbarögzítve?(JH-KABO)       Okmánytári alapiratÜgy lezárása(JH-KABO)IGEN NEM



2.2.350. Megkeresés - ügyfél ügyirat átkérési kérelmeKérelem beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
Illetékesség fennáll-e?(JH-KABO) IGEN VégzésÜgyirat átkéréséről szólókérelem teljesítése(JH KABO)

IGENKérelem tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Visszautasító határozatÜgyirat átkérése(JH-KABO)NEM
Az ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO) Az ügyfél felhívása Hiánypótlásra(JH-KABO)Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlási végzés

Kérelem visszautasítása (JH-KABO)
NEM NEM



Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban:JH KABO)
Ügyfél meghallgatására felhívó kérelem teljesítése(JH-KABO)

2.2.351. Megkeresés (ügyfél meghallgatás kérése). 
Szükséges-e a kért ügyfelet meghallgatni?(JH-KABO)      A kérelem összevetése a        nyilvántartás adataival     (JH-KABO) Postán, elektronikus úton(JH-KABO)

IGEN VégzésNEM
   Jegyzőkönyv

Megkeresésvisszautasítása(JH-KABO) Visszautasító határozatÜgyfél idézése(JH-KABO)



2.2.352. Megkeresés (ügyirat megküldése kérelemre)Kérelem beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
Illetékesség fennáll-e?(JH-KABO) IGEN VégzésÜgyirat megküldéséről szólókérelem teljesítése(JH KABO)

Kérelem tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Visszautasító határozatÜgyirat áttétele(JH-KABO)NEM
Az ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO) Az ügyfél felhívása hiánypótlásraHiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlási végzés

Kérelem visszautasítása (JH-KABO)
NEM IGEN NEM



2.2.353. Adatszolgáltatás ügyfél kérelméreKérelem beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
Az adatszolgáltatás Feltételei fennállnak-e? (JH-KABO)IGEN AdatszolgáltatásAdatszolgáltatás teljesítése(JH KABO)

Visszautasító határozatAdatszolgáltatás(JH-KABO) HatározatB.-A.-Z. Megyei KormányhivatalJárási HivatalHatósági Főosztály III.
Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)Illetékfizetés, díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO) IGEN

IGENKérelem tartalmi vizsgálata (JH-KABO)Az ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO) Az ügyfél felhívása Hiánypótlásra(JH-KABO)Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlási végzésNEM NEMNEMNEM



2.2.354. Adatszolgáltatás más hatóság kérelméreKérelem beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
Az adatszolgáltatás feltételei fennállnak-e? (JH-KABO)IGEN HatározatAdatszolgáltatás teljesítése(JH KABO)

Visszautasító határozatB.-A.-Z. Megyei KormányhivatalJárási HivatalHatósági Főosztály III.Döntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)IGENKérelem tartalmi vizsgálata (JH-KABO)Az ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO) Az ügyfél felhívása hiánypótlásra(JH-KABO)Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN HiánypótlásivégzésNEM NEMNEM
Adatszolgáltatás (JH-KABO)



2.2.355. Adatszolgáltatás felszámoló, végelszámoló kérelméreKérelem beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
Az adatszolgáltatás feltételei fennállnak-e? (JH-KABO)IGEN AdatszolgáltatásAdatszolgáltatás teljesítése(JH KABO)

VisszautasítóhatározatAdatszolgáltatás(JH-KABO) HatározatB.-A.-Z. Megyei KormányhivatalJárási HivatalHatósági Főosztály III.
Kérelem visszautasítása (JH-KABO)Illetékfizetés, díjfizetésmegtörtént-e?(JH-KABO) IGEN

IGENKérelem tartalmi vizsgálata (JH-KABO)Az ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO) Az ügyfél felhívása hiánypótlásraHiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlási végzésNEM NEMNEMNEM



2.2.356. Tulajdonjog rendezés adásvételi szerződés alapjánAdásvételi szerződés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
A kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) IGEN Okmánytári alapirat(JH KABO)Jármű tulajdonjog változásánaknyilvántartásba vétele(JH KABO)

NEMAdásvételi szerződés tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Visszautasító határozatJármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, tulajdonjogrendezés elmulasztása miatt Kivonó határozatBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály
Az adásvételi szerződés teljes-e? (JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEM Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatal kérelem visszautasítása (JH-KABO)IGENVagyon-szerzési illeték megfizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN LeletNemzeti Adó-és VámhivatalIlleték FőosztályNEMIGEN IGEN Forgalomból kivonás rögzítése nyilvántartásban TájékoztatásIlletékhiányról(JH-KABO) NEM



2.2.357. Tulajdonjog rendezés nyílt végű lízingszerződés alapjánNyílt végű lízingszerződés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)Nyílt végű lízing lezáró szerződés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
A kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) IGEN Okmánytári alapirat(JH KABO)Jármű tulajdonjog változásánaknyilvántartásba vétele(JH KABO)

NEMLízinglezáró szerződés tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Visszautasító határozatJármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, tulajdonjogrendezés elmulasztása miatt (JH-KABO) Kivonó határozatBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály
Az adásvételi szerződés teljes-e? (JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásraNEM Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatal kérelem elutasítása (JH-KABO)IGENVagyon-szerzési illeték megfizetésemegtörtént-e?(JH-KABO)IGEN LeletNemzeti Adó-és VámhivatalIlleték FőosztályNEMIGEN Forgalomból kivonás rögzítése nyilvántartásban(JH-KABO) Tájékoztatásilletékhiányról(JH-KABO) NEM



2.2.358. Tulajdonjog rendezés zárt végű lízingszerződés alapjánNyílt végű lízingszerződés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)Zárt végű lízing lezáró szerződés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
A kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) IGEN Okmánytári alapirat(JH KABO)Jármű tulajdonjog változásánaknyilvántartásba vétele(JH KABO)

NEMLízinglezáró szerződés tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Visszautasító határozatJármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, tulajdonjogrendezés elmulasztása miatt(JH-KABO) Kivonó határozatBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály
Az adásvételi szerződés teljes-e? (JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(JH-KABO)NEM Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatal kérelem elutasítása (JH-KABO)IGEN

Forgalomból kivonás rögzítése nyilvántartásban(JH-KABO) 
NEM



2.2.359. Tulajdonjog rendezés jogerős hagyatékátadó végzés alapjánNyílt végű lízingszerződés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)Jogerős hagyatéki végzés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)
A kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) IGEN Okmánytári alapirat(JH KABO)Jármű tulajdonjog változásánaknyilvántartásba vétele(JH KABO)

NEMLízinglezáró szerződés tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Visszautasító határozatJármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, tulajdonjogrendezés elmulasztása miatt Kivonó határozatBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály
Az adásvételi szerződés teljes-e? (JH-KABO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(JH-KABO)NEM Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlási végzésDöntéshozatal kérelem elutasítása (JH-KABO)IGEN

Forgalomból kivonás rögzítése nyilvántartásban(JH-KABO) 
NEM



2.2.360. Tulajdonjog rendezéssel kapcsolatos eljárás, fellebbezésSzerződés beérkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)IGENA kivonásjogszabályi feltételei fennállnak-e? (JH-KABO) IGENIlletékesség fennáll-e? (JH-KABO)

Okmánytári alapiratTulajdonjog rendezésre vonatkozó kérelem teljesítése(JH KABO)
Jogorvoslattal élt-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) IGEN NEM Visszavonóhatározat, eljárás megszüntetésTájékoztatásdöntésvéglegesséválásárólNEM

Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-KABOnem Áttételt elrendelő végzésSzerződés tartalmi vizsgálata (JH-KABO) Megkeresés visszautasítása érdemi vizsgálat nélkül(JH-KABO) Visszautasító határozatDöntés: jármű forgalomból kivonása tulajdonjog rendezés elmulasztása miatt(JH-KABO) Kivonó határozat
NEMNEM IGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítéseés új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH) Döntés megváltoztatása (BAZMKH) Döntés helybenhagyása(BAZMKH)Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



Jogszabály alapjánJárási Hivatal Kormányablak Osztály (továbbiakban: JH-KABO)Hatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO)Illetékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO Áttételt elrendelővégzésNEM2.2.361. - Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése
Ügyfél ismételt értesítése

Megkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)NEM Megkeresés áttétele(JH KABO)Az ellenőrzés szükségességénekvizsgálata(JH-KABO) Eljárás megszüntetése(JH-KABO)Az ügyfél értesítése Idézés Idézésben kért  dokumentumok becsatolásra kerültek-e ?(JH-KABO) Az ügyfél megjelenik-eaz ismételt értesítésre?(JH-KABO)Az ügyfél megjelenik-e?(JH-KABO) Eljárást megszüntetővégzésÁttételt elrendelővégzés
Döntéshozatal(JH-KABO) Idézés

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO) Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENIGEN  NEM Visszavonó vagy módosító határozat Egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzésének befejezése(JH-KABO)
Érdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

NEMNEM IGEN
Jegyzőkönyv

 NEM  NEM
IGEN

HatározatIGEN
Adatok rögzítéseországos nyilvántartásbanBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)

IGENIGENIGEN



Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)2.2.362. - Vezetési jogosultság szüneteltetése
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) Határozat

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO)IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasítóhatározat

 Vezetési jogosultság szüneteltetése(JH-KABO)

További bizonyítás(JH-KABO)IGEN

Adatok országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Illetékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEM
IGEN

Okmánytári alapiratBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

NEMNEMIGEN

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZM H)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.363. - Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetéseMegkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) Határozat

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-e az ügyfél?()JH-KABOSaját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO)IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasítóhatározat
Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése(JH-KABO)

További bizonyítás(JH-KABO)IGEN

Adatok országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Illetékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEM
IGEN

Okmánytári alapiratBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

NEMNEMIGEN

Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.364. - Külföldi vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetéseMegkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) Határozat

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésSzükséges-e?(JH-KABO)IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozat
Külföldi vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése(JH-KABO)

További bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező Szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEM
IGEN

Okmánytári alapiratBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

NEMNEMIGEN

Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZM KH)Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.365. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – a gépjárművet engedély nélkül átalakították
Ügyféligazolta-ea műszaki felülvizsgálaton való részvételt határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.366. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – több, mint 3 hónapja lejárt műszaki érvényességgel közlekedés miatt, vagy a műszaki vizsgálatra való berendelésen való megjelenés elmulasztása miatt
Ügyféligazolta-ea műszaki felülvizsgálaton való részvételt határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGENIGEN NEM
Másodfokú határozatBelügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási FőosztályBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZM KH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.367. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – a gépjármű közlekedésben való részvétele balesetveszéllyel jár 
Ügyféligazolta-ea műszaki felülvizsgálaton való részvételt határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé((JH-KABO))Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIGEN
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZM KH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.368. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – gyanú a gépjármű egyedi azonosítójának meghamisítására 
Ügyféligazolta-ea műszaki Felülvizsgálaton,eredetiségvizsgálatonvaló részvételt határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZM KH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.369. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – a gépjármű forgalmi engedélyének, ideiglenes forgalomba tartási engedélyének megrongálódása esetén 
Ügyféligazolta-eaz új forgalmi engedély kiállítását? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.370. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – a gépjármű közlekedési baleset során károsodott
Ügyféligazolta-ea műszaki felülvizsgálaton való részvételt határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZM KH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.371. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – a gépjármű regisztrációs matricájának hiánya
Ügyféligazolta-ea regisztrációs matrica meglétét/ utángyártását a határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.372. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával –  gépjárműadó fizetési kötelezettség elmulasztása
Ügyféligazolta-ea kötelezettségteljesítését a határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levél
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.373. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával –  foglalás
Ügyféligazolta-ea kötelezettségteljesítését a határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levél
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM Foglalás bejegyzése JÁROK szakrendszerbe(JH-KABO)
Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.374. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával –  üzletszerű bérbeadó jogszabályban előírtaknak nem tett eleget
Ügyféligazolta-ea kötelezettségteljesítését a határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levél
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.375.- Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet hiánya
Ügyféligazolta-ea gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét a határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetéseJH-KABO Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?t(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levél
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.376. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – Muzeális Minősítő Bizottság értesítése alapján
Ügyféligazolta-ea kötelezettségteljesítését a határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levél
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.377. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – közlekedési hatóság értesítése alapján
Ügyféligazolta-ea kötelezettségteljesítését a határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levél
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.378. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – közigazgatási bírság megfizetésének elmulasztása
Ügyféligazolta-ea bírság megfizetését a határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levél
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.379. - Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával – tulajdonjog változás bejelentésének elmulasztása
Ügyféligazolta-ea kötelezettségteljesítését a határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
LeletIntézkedés a vagyonszerzési illeték behajtásra (JH-KABO) NAV Illeték FőosztályMásodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.380. - Jármű forgalomból átmeneti időszakra való kivonása – engedély nélküli közúti közlekedési szolgáltatás miatt
Ügyféligazolta-ea kötelezettségteljesítését a határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO)
IGEN

Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levél
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZM KH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.381. - Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása – gépjármű eltulajdonítása, gépjármű tulajdonjoga nem tisztázott

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO) Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) VisszautasítóhatározatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGENBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.382. - Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása hirdetményi úton – gépjármű tulajdonosa nem létező személy, vagy személyi nem állapítható meg, külföldre értékesítés

 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával   (JH-KABO) Okmánytári alapiratForgalomból kivonás országos nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levél
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN Döntés hirdetményi úton történő közlése(JH-KABO) HIrdetményHirdetmény elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon történő megjelentetésének kérése(JH-KABO) Kisérő levélKormányhivatal Informatikai Főosztály
Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.383.  Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása jogosulatlan használat miatt rendőrség értesítése alapján
Ügyféligazolta-ea magyarországiforgalomba helyezést vagy jogosultságot a határozat véglegessé válása előtt? Eljárás megszüntetése(JH-KABO) Eljárást megszüntető végzés

 Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása  (JH-KABO)
IGEN

Kísérő levélIratanyag megküldése BMNYHÁT Nemzetközi Jogsegélyek Osztályának(JH-KABO)

Megkeresés alapjánJárási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés áttétele(JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélJogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges-e?(JH-KABO)NEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN
Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatásiés Nyilvántartási Főosztály

IGEN NEM
Másodfokú határozatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZM KH) Döntéshozatal(BAZMKH)



2.2.384. – Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén

Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványAdatok országos nyilvántartásbatörténő bejegyzése (JH-KABO)

Jegyzői értesítés érkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Lakcím változás, lakcímkártya ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítóninformációs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)A régi adatokat tartalmazó személyi azonosítóról éslakcímről szóló hatósági igazolvány meglétének vizsgálata (JH-KABO)
IGEN

Ügyfél felhívása hiánypótlásraA hatósági igazolvány az ügyfélnél van-e? (JH-KABO) Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN HiánypótlásivégzésNEMNEM JegyzőkönyvJegyzőkönyv felvétele (JH-KABO)Új hatósági igazolvány kiadása, a régi visszavonása(JH-KABO)IGEN IGEN NEM



2.2.385. – Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása

 Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása (JH-KABO) Okmánytári alapiratLakcím, értesítési cím fiktiválás nyilvántartásba történő bejegyzése(JH-KABO)

Megkeresés, bejelentés  Járási Hivatal Kormányablakosztály(a továbbiakban: JH-KABO)
Tényállás tisztázott-e?(JH-KABO) Döntéshozatal(JH-KABO) HatározatTovábbi bizonyítás(JH-KABO)IGENIlletékességiterületheztartozik-e?(JH-KABO) Áttételt elrendelővégzésMegkeresés áttétele hatáskörrel rendelkező szervhez(JH-KABO)Megkeresés (JH-KABO) Áttételt elrendelő végzésIGENHatáskörbe tartozik-e?(JH-KABO) NEMNEMNEMIGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-KABO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Hatósági Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Hatósági Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(JH-KABO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-KABO) IGENNEM IGENNEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-KABO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-KABO) Visszautasító határozatIGEN

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság

IGENBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Döntéshozatal(BAZMKH)



   Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárkénttörténő nyilvántartásba vétele(JH-KABO)

2.2.386. - Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele
Az ügyfél nyilatkozatának felvétele(JH-KABO)

Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványÚj hatósági igazolvány kiállítása (JH-KABO)IGENIGEN JegyzőkönyvNyilatkozatJegyzőkönyv készítése(JH-KABO)Az adatok országos nyilvántartásba történő rögzítése(JH-KABO) Alapirat

Kérelem érkezése Járási HivatalKormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Lakcím változás, lakcímkártya ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítóninformációs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata Ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Ügyfél külföldi letelepedési szándékáról szóló kérelmének vizsgálata (JH-KABO) IGEN Ügyfél felhívása Hiánypótlásra(JH-KABO) NEMAz ügyfél kérelme teljes-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGENNEM Hiánypótlási végzésNEM VisszautasítóhatározatDöntéshozatal kérelem elutasítása (JH-KABO)Jegyzőkönyv felvétele(JH-KABO)Ügyfél felhívása hiánypótlásraA hatósági igazolvány az ügyfélnél van-e? (JH-KABO) Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO) Hiánypótlási végzésVisszautasítóhatározatDöntéshozatal kérelem elutasítása (JH-KABO)NEM NEM



2.2.387. - A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása a jogszabályban meghatározott esetekben 

Átvételi elismervényAdatok országos nyilvántartásbatörténő bejegyzése (JH-KABO)

Bejelentés érkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Parkolási igazolvány ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítóninformációs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)A parkolási igazolvány meglétének vizsgálata (JH-KABO)
IGEN

Ügyfél felhívása hiánypótlásraA parkolási igazolvány az ügyfélnél van-e? (JH-KABO) Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlási végzésNEMNEM JegyzőkönyvJegyzőkönyv felvétele (JH-KABO)Parkolási igazolvány visszavonása(JH KABO)IGEN IGEN NEM
Postán,elektronikusÚton(JH KABO)



2.2.388. - A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása vesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén

Átvételi elismervényAdatok országos nyilvántartásbatörténő bejegyzése (JH-KABO)

Bejelentés érkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO) Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Parkolási igazolvány ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítóninformációs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)A parkolási igazolvány meglétének vizsgálata (JH-KABO)
IGEN

IGEN NEM JegyzőkönyvJegyzőkönyv felvétele (JH-KABO)Parkolási igazolvány visszavonása(JH KABO)



2.2.389. - Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben 

Átvételi elismervény,kisérőjegyzékAdatok országos nyilvántartásbatörténő bejegyzése (JH-KABO)

Okmányok érkezése Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH KABO)  Ügyfél személyes megjelenésévelSzükséges-e segítségnyújtás az ügykör kiválasz-tásához? Személyi igazolvány ügyintézés ügykör kiválasztása automata ügyfélirányítóninformációs-, portaszolgálat segítségével(JH-KABO)NEMÜgykör kiválasztása automata ügyfélirányítón önállóan HívószámÜgyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO) Hívószám és  munka-állomás számának megjelenése kijelzőnHívott ügyfél megjelenik-e a munkaállomáson? (JH-KABO) Következő ügyfél hívása munkaállomáshoz automata ügyfélirányítón keresztül (JH-KABO)Korábbi okmányok meglétének vizsgálata (JH-KABO)
IGEN

Ügyfél felhívása hiánypótlásraKorábbi okmányok az ügyfélnél vannak-e? (JH-KABO) Hiánypótlás megtörtént-e? (JH-KABO)IGEN Hiánypótlási végzésNEMNEM JegyzőkönyvJegyzőkönyv felvétele (JH-KABO)Új okmányok átadása, a korábbi okmányok visszavonása(JH KABO)IGEN IGEN NEM Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság 



Az anyakönyvi hivatal megküldi az érvénytelen okmányt és az értesítést a halálesetről Járási Hivatal Kormányablak Osztály(a továbbiakban: JH-KABO)2.2.390. - Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtételeRögzítés országos nyilvántartás adataiba,az okmány érvénytelenítése, visszavonása Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes ÁllamtitkárságaAz elhunyt okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele(JH-KABO) Kísérőjegyzék



Kérelem benyújtása

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.1. Hadigondozási igényjogosultság – járadékosztályba sorolás, járadék iránti kérelem – elbírálása
Határozat

IGENNEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály IGENFüggő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági Osztály
Tényállás tisztázása Járási HivatalHatósági Osztály

Másodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshozJárási HivatalHatósági Osztály
Határozat

IGEN Végzés AdatkérésJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági OsztályKérelem tárgyában döntés hozható?Járási HivatalHatósági Osztály Elsőfokú döntésJárási HivatalHatósági Osztály
Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGEN

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi IrattárHadigondozott lakóhelye (tartózkodási) helye szerint illetékes jegyző Járási HivatalRehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály Szakhatósági állásfoglalás (szak-vélemény)Elsőfokú döntésJárási HivatalHatósági OsztálySaját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági OsztályMagyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító IgazgatóságTeljesíthető  kérelem esetén döntés közlése folyósítás céljából Járási HivatalHatósági Osztály
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Végzés

IGENNEM
Szükséges-e szakkérdést vizsgálni?Járási HivatalHatósági Osztály IGENNEM IGEN



Kérelem benyújtása

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.2. Hadigondozási igényjogosultság – egyösszegű térítés iránti kérelem – elbírálása
Határozat

IGENNEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály IGENFüggő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági Osztály
Tényállás tisztázása Járási HivatalHatósági Osztály

Másodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshozJárási HivatalHatósági Osztály
Határozat

IGEN Végzés AdatkérésJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági OsztályKérelem tárgyában döntés hozható?Járási HivatalHatósági Osztály Elsőfokú döntésJárási HivatalHatósági Osztály
Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGEN

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi IrattárHadigondozott lakóhelye (tartózkodási) helye szerint illetékes jegyző Járási HivatalRehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály Szakhatósági állásfoglalás (szak-vélemény)Elsőfokú döntésJárási HivatalHatósági OsztálySaját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági OsztályMagyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító IgazgatóságTeljesíthető  kérelem esetén döntés közlése folyósítás céljából Járási HivatalHatósági Osztály
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Végzés

IGENNEM
Szükséges-e szakkérdést vizsgálni?Járási HivatalHatósági Osztály IGENNEM IGEN



Kérelem benyújtása

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.3. Hadigondozási igényjogosultság – temetési hozzájárulás iránti kérelem – elbírálása
Határozat

IGENNEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály IGENFüggő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági Osztály
Tényállás tisztázása Járási HivatalHatósági Osztály

Másodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshozJárási HivatalHatósági Osztály
Határozat

IGEN Végzés AdatkérésJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági OsztályKérelem tárgyában döntés hozható?Járási HivatalHatósági Osztály Elsőfokú döntésJárási HivatalHatósági Osztály
Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGEN

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi IrattárHadigondozott lakóhelye (tartózkodási) helye szerint illetékes jegyző Járási HivatalRehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály Szakhatósági állásfoglalás (szak-vélemény)Elsőfokú döntésJárási HivatalHatósági OsztálySaját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági OsztályMagyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító IgazgatóságTeljesíthető  kérelem esetén döntés közlése folyósítás céljából Járási HivatalHatósági Osztály
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Végzés

IGENNEM
Szükséges-e szakkérdést vizsgálni?Járási HivatalHatósági Osztály IGENNEM IGEN



Kérelem benyújtása

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.4. Hadigondozotti igazolvány kiadása hadirokkant, hadiözvegy részére
Határozat

IGENNEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály IGENFüggő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági Osztály
Tényállás tisztázása Járási HivatalHatósági Osztály

Másodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshozJárási HivatalHatósági Osztály
Határozat

IGEN Végzés AdatkérésJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági OsztályKérelem tárgyában döntés hozható?Járási HivatalHatósági Osztály Elsőfokú döntésJárási HivatalHatósági Osztály
Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály Határozat

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi IrattárHadigondozott lakóhelye (tartózkodási) helye szerint illetékes jegyző Járási HivatalRehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály Szakhatósági állásfoglalás (szak-vélemény)Elsőfokú döntésJárási HivatalHatósági OsztálySaját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági OsztályMagyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító IgazgatóságTeljesíthető  kérelem esetén döntés közlése folyósítás céljából Járási HivatalHatósági Osztály
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Végzés

IGENNEM
Szükséges-e szakkérdést vizsgálni?Járási HivatalHatósági Osztály IGENNEM IGENHadigondozotti igazolvány-nyomtatvány igényléseJárási HivatalHatósági Osztály Hadigondozotti igazolvány kiadásaVéglegessé válás megállapításaJárási HivatalHatósági OsztályHonvédelmi Minisztérium



Hadigondozási nyilvántartásba vétel
Törlés a hadigondozási nyilvántartásból

2.3.1.5. Hadigondozásba vett személyek nyilvántartásának  vezetése
 Adatváltozás bejelentése

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Adatkezelésa jogosultság fennállásaalatt Jogosultság megszűnt-e?Járási HivatalHatósági Osztály

Határozat
NEM IGENEgyeztetés informatikai kérdésekben



Kérelem benyújtása

Véglegessé válás megállapítása Pest Megyei Kormányhivatal

2.3.1.6. Természetvédelmi területen kívül és védett természeti területen kívül történő nádaratás engedélyezése iránti kérelem elbírálása
VégzésIGEN

NEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél
IGEN

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály Függő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági OsztályTényállás tisztázása Járási HivatalHatósági Osztály Döntés eljárás megszünteté-séről Járási Hivatal Hatósági OsztályTényállás tisztázott-e? Járási HivatalHatósági Osztály
Másodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshozJárási HivatalHatósági Osztály

Elsőfokú határozat
IGEN Végzés Hiánypótlásról történő intézkedésJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági OsztályKérelem tárgyában döntés hozható?Járási HivatalHatósági Osztály Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály VégzésNEM

Saját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENNEM
IGENNEM

Elsőfokú döntésJárási HivatalHatósági Osztály IGENIGEN



Kérelem benyújtása

Véglegessé válás megállapítása Pest Megyei Kormányhivatal

2.3.1.7. Természetvédelmi területen kívül és védett természeti területen kívül történő nádégetés engedélyezése iránti kérelem elbírálása
VégzésIGEN

NEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél
IGEN

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály Függő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági OsztályTényállás tisztázása Járási HivatalHatósági Osztály Döntés eljárás megszünteté-séről Járási Hivatal Hatósági OsztályTényállás tisztázott-e? Járási HivatalHatósági Osztály
Másodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshozJárási HivatalHatósági Osztály

Elsőfokú határozat
IGEN Végzés Hiánypótlásról történő intézkedésJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági OsztályKérelem tárgyában döntés hozható?Járási HivatalHatósági Osztály Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály VégzésNEM

Saját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENNEM
IGENNEM

Elsőfokú döntésJárási HivatalHatósági Osztály IGENIGEN



Tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

2.3.1.8. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői tevékenység tekintetében

IGEN NEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél
IGEN

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály IGENFüggő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági Osztály Nyilvántartásba vétel megtagadása Járási Hivatal Hatósági Osztály
Másodfokú eljárás lefolytatása

Jogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

IGEN Végzés Figyelmeztetés – a  hiányok megjelölése mellett – a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeireJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM
Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági Osztály

Bejelentés megfelel-e a jogszabályi kö-vetelményeknek?Járási HivatalHatósági Osztály Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály HatározatNEMSaját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENNEM
Kérelmet benyújtó ügyfél értesítése az eljárás megindításárólJárási Hivatal Hatósági Osztály Értesítő levélIgazolás megküldéseJárási Hivatal Hatósági Osztály IgazolásTevékenység nyilvántartásba vételeJárási HivatalHatósági Osztály

NEM IGEN



Tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

2.3.1.9. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység tekintetében

IGEN NEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél
IGEN

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály IGENFüggő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági Osztály Nyilvántartásba vétel megtagadása Járási Hivatal Hatósági Osztály
Másodfokú eljárás lefolytatása

Jogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

IGEN Végzés Figyelmeztetés – a  hiányok megjelölése mellett – a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeireJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM
Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági Osztály

Bejelentés megfelel-e a jogszabályi kö-vetelményeknek?Járási HivatalHatósági Osztály Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály HatározatNEMSaját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENNEM
Kérelmet benyújtó ügyfél értesítése az eljárás megindításárólJárási Hivatal Hatósági Osztály Értesítő levélIgazolás megküldéseJárási Hivatal Hatósági Osztály IgazolásTevékenység nyilvántartásba vételeJárási HivatalHatósági Osztály

NEM IGEN



Szolgáltatási tevékenység folytatása során bekövetkezett változás / megszűnés bejelentése

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

2.3.1.10. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkörben nyilvántartás vezetése az üzletszerű társasházkezelői tevékenység tekintetében

IGEN NEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél
IGEN

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály IGENFüggő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági Osztály Adatváltozás vagy törlés bejegyzésének megtagadása Járási Hivatal Hatósági Osztály
Másodfokú eljárás lefolytatása

Jogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

IGEN Végzés Figyelmeztetés – a  hiányok megjelölése mellett – a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeireJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM
Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági Osztály

Bejelentés megfelel-e a jogszabályi kö-vetelményeknek?Járási HivatalHatósági Osztály Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály HatározatNEMSaját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGEN
Kérelmet benyújtó ügyfél értesítése az eljárás megindításárólJárási Hivatal Hatósági Osztály Értesítő levélIgazolás megküldéseJárási Hivatal Hatósági Osztály IgazolásAdatváltozás átvezetése a nyilvántartásban / tevékenység megszűnése esetén törlésJárási HivatalHatósági Osztály

NEM IGENNEM



Szolgáltatási tevékenység folytatása során bekövetkezett változás / megszűnés bejelentése

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

2.3.1.11. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkörben nyilvántartás vezetése az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység tekintetében

IGEN NEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél
IGEN

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály IGENFüggő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági Osztály Adatváltozás vagy törlés bejegyzésének megtagadása Járási Hivatal Hatósági Osztály
Másodfokú eljárás lefolytatása

Jogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

IGEN Végzés Figyelmeztetés – a  hiányok megjelölése mellett – a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeireJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM
Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági Osztály

Bejelentés megfelel-e a jogszabályi kö-vetelményeknek?Járási HivatalHatósági Osztály Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály HatározatNEMSaját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGEN
Kérelmet benyújtó ügyfél értesítése az eljárás megindításárólJárási Hivatal Hatósági Osztály Értesítő levélIgazolás megküldéseJárási Hivatal Hatósági Osztály IgazolásAdatváltozás átvezetése a nyilvántartásban / tevékenység megszűnése esetén törlésJárási HivatalHatósági Osztály

NEM IGENNEM



Eljárás megindításaJárási HivatalHatósági Osztály

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

2.3.1.12. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkörben az üzletszerű társasházkezelői tevékenység ellenőrzése
HatározatNEM Felterjesztő levélMásodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

IGEN Tájékoztató levél Szükséges-e intézkedés fo-ganatosítása?Járási HivatalHatósági Osztály NEM
Saját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály KérelemvisszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENNEM

VégzésFelhívás adatszolgáltatásra, iratbemutatásra, tájékoztatás kéréseJárási Hivatal Hatósági OsztályHatósági ellenőrzés lefolytatásaJárási Hivatal Hatósági OsztályBM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Adatigénylés a bűnügyi nyilvántartásbólJárási Hivatal Hatósági Osztály Bírság kiszabása mellett tevékenység folytatásának megtiltásaJárási HivatalHatósági OsztálySzolgáltatást nyújtó nyilván-tartásból való törléseJárási HivatalHatósági OsztályTevékenység folytatá-sát kizáró körülmény megállapításaJárási Hivatal Hatósági Osztály IGEN IGEN
IGEN



Eljárás megindításaJárási HivatalHatósági Osztály

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

2.3.1.13. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkörben az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység ellenőrzése
HatározatNEM Felterjesztő levélMásodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

IGEN Tájékoztató levél Szükséges-e intézkedés fo-ganatosítása?Járási HivatalHatósági Osztály NEM
Saját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály KérelemvisszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENNEM

VégzésFelhívás adatszolgáltatásra, iratbemutatásra, tájékoztatás kéréseJárási Hivatal Hatósági OsztályHatósági ellenőrzés lefolytatásaJárási Hivatal Hatósági OsztályBM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Adatigénylés a bűnügyi nyilvántartásbólJárási Hivatal Hatósági Osztály Bírság kiszabása mellett tevékenység folytatásának megtiltásaJárási HivatalHatósági OsztálySzolgáltatást nyújtó nyilván-tartásból való törléseJárási HivatalHatósági OsztályTevékenység folytatá-sát kizáró körülmény megállapításaJárási Hivatal Hatósági Osztály IGEN IGEN
IGEN



Tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.14. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása

IGEN

NEM Végzés

Felterjesztő levélIGEN
Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály IGENFüggő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági Osztály Kérelem elutasítása Járási Hivatal Hatósági Osztály

Másodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

IGEN Végzés NEM
Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági Osztály

Bejelentés megfelel-e a jogszabályi követelmé-nyeknek?Járási HivatalHatósági Osztály Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály HatározatNEMSaját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENNEM
Erre irányuló kérelem esetén ügyfél értesítése az eljárás megindításárólJárási Hivatal Hatósági Osztály Értesítő levélTemetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyének kiadásaJárási Hivatal Hatósági Osztály HatározatTevékenység nyilvántartásba vételeJárási HivatalHatósági Osztály

NEMTelepülési önkormányzat
IGENHiánypótlásról történő intézkedésJárási Hivatal Hatósági Osztály AdatkérésJárási Hivatal Hatósági OsztályNemzeti Adó- és VámhivatalJárási HivatalFöldhivatali OsztályBíróságok IGEN



Eljárás megindításaJárási HivatalHatósági Osztály

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.15.Temetkezési szolgáltatási tevékenység felügyelete

HatározatNEM Felterjesztő levélMásodfokú eljárás lefolytatása
Jogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

 Tájékoztató levél IGEN
Saját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENNEM

Hatósági ellenőrzés lefolytatásaJárási Hivatal Hatósági OsztályBM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság AdatkérésJárási Hivatal Hatósági Osztály
Bírság kiszabásaJárási HivatalHatósági Osztály

Engedély visszavonásaJárási HivatalHatósági Osztály Felhívás jogszabályi rendelkezések betartásáraJárási Hivatal Hatósági Osztály
IGEN

JegyzőkönyvBíróság(ok)Nemzeti Adó- és Vámhivatal Eleget tett-e a felhívásnak?Járási HivatalHatósági Osztály VégzésFennállnaka jogszabályi feltételek a tevékenység folytatásához?Járási HivatalHatósági Osztály
NEMJogszerű állapotot helyre-állította-e?Járási HivatalHatósági OsztályNEM IGEN NEM

Ellenőrzés tárgyi feltételeinek biztosításaBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalPénzügyi és Gazdál-kodási Főosztály NEM IGEN
IGEN



Eljárás megindításaJárási HivatalHatósági Osztály

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.16.Temető fenntartásának, üzemeltetésének felügyelete
NEM Felterjesztő levélMásodfokú eljárás lefolytatása

Jogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

Tájékoztató levél az ellenőrzés lezárásáról NEM
Saját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENNEM

Hatósági helyszíni ellenőrzés lefolytatásaJárási Hivatal Hatósági OsztályAdatkérés,iratbemutatás kéréseJárási Hivatal Hatósági OsztályFelszólítás kötelezettségek betartásáraJárási Hivatal Hatósági Osztály
IGEN

Települési önkormányzat
Eleget tett-e a felszólításnak?Járási HivatalHatósági OsztályNEMIGEN IGEN

Temető tulajdonosa (üzemeltetője) JegyzőkönyvSzükséges-e intézkedés fo-ganatosítása?Járási HivatalHatósági Osztály Tájékoztatólevél az ellenőrzés lezárásárólHatározatBírság kiszabásaJárási HivatalHatósági Osztály
Végzés

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Ellenőrzés tárgyi feltételeinek biztosítása

IGEN



Tevékenységnyilvántartásba vétele
Nyilvántartásból való törlés

2.3.1.17. Nyilvántartás vezetése temetkezési szolgáltatókról
 Adatváltozás bejelentése

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Adatkezelés Fennállnak-e a szolgáltatási tevé-kenység gyakorlá-sának jogszabályi feltételei?Járási HivatalHatósági Osztály

Határozat
IGEN NEMEgyeztetés informatikai kérdésekben



Ellátás megállapítása iránti kérelem benyújtása

Menekült, oltalmazott státusz közlése esetén nyilvántartásba vétel

2.3.1.18. Nyilvántartás vezetése a hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult menekült, oltalmazott személyről
Végzés

IGEN
NEM Végzés

IGENNEM Függő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági OsztályTényállás tisztázása Járási HivatalHatósági Osztály Döntés eljárás megszünte-téséről Járási Hivatal Hatósági OsztályTényállás tisztázott-e? Járási HivatalHatósági Osztály Határozat
IGEN Végzés Hiánypótlásról történő intézkedésJárási Hivatal Hatósági OsztályIGEN

Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági Osztály
Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály VégzésNEMNEMElsőfokú döntésJárási HivatalHatósági Osztály Adatkezelésa jogosultság(visszafizetési kötelezettség) fennállása alattJárási HivatalHatósági OsztályJogosultság (visszafizetési kötelezettség)megszűnt-e?Járási HivatalHatósági OsztályNyilvántartásból való törlésNEM IGEN



Bejelentés

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.19. A közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése
Végzés

IGEN NEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél
IGEN

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály
Tényállás tisztázása Járási HivatalHatósági Osztály Döntés eljárás megszünte-téséről Járási Hivatal Hatósági OsztályTényállás tisztázott-e? Járási HivatalHatósági Osztály

Másodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály
Határozat

IGEN Végzés Hiánypótlásról történő intézkedésJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM
Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági Osztály

Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály VégzésNEMElsőfokú döntés Járási HivatalHatósági Osztály Saját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGEN
NEM

IGENNEM
Ingatlantulajdonos értesítése, nyilatkoztatásaJárási HivatalHatósági Osztály Hatósági szerződésKötelezés hivatalból Járási Hivatal Hatósági Osztály Megállapodás az ingatlan tulajdonosával Járási Hivatal Hatósági OsztályKötelezés mellőzése (mérlegelési jogkörben) Járási Hivatal Hatósági Osztály Határozat

Bejelentés vizsgálataJárási Hivatal Hatósági Osztály Eljárás megindításaJárási HivatalHatósági OsztálySzükséges-e hiánypótlásról intézkedni?Járási HivatalHatósági Osztály IGEN
IGEN



Kérelem benyújtása(március 31-ig és szeptember 30-ig)

Közreműködő szervezet(Duna Lízing Zrt.)

2.3.1.20. A súlyos mozgáskorlátozott és más fogyatékkal élő személyek közlekedési kedvezményei körében a gépjármű szerzési támogatási igény elbírálásaNEM VégzésHatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály

Támogatás megállapítható?Járási HivatalHatósági OsztályKereset alapján iratok benyújtásaJárási HivatalHatósági Osztály

IGEN  Bizottság összehívásaJárási Hivatal Hatósági OsztályIGEN
Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági OsztályKérelem megfelel-e a jogszabályi kö-vetelményeknek?Járási HivatalHatósági Osztály

IGENNEM
NEM AdatkérésSzakkérdés vizsgálata Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői OsztályDöntés a kérelem tár-gyában (június 15-ig és decem-ber 15-ig)Járási HivatalHatósági Osztály

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Emberi Erőforrások MinisztériumaSegélyek és Támogatások FőosztályaVéglegessé válás megállapításaJárási HivatalHatósági Osztály

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos SzövetségeRészvétel bizottsági döntésbenMiskolci Járási HivatalHatósági Osztály
Határozat megküldéseJárási HivatalHatósági OsztályMiskolci Járási HivatalHatósági Osztály

NEM Emberi Erőforrások MinisztériumaSegélyek és Támogatások FőosztályaKeretszám közlése(május 15-ig)
Járási Hivatal Kormányablak OsztályJárási Hivatal Családtámogatási OsztályJárási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői OsztályPolgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjeIGEN

Utalvány kiállítása(segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, gépi meghajtású kerekesszék szerzésére)
VégzésLevélLevélLevélSzakvéleményVárakozó lista összeállításaJárási HivatalHatósági OsztályMaradvány keret kiosztása (május/november végéig)Járási HivatalHatósági Osztály LevélHatározat
ÍtéletKözigazgatási perJárási HivatalHatósági Osztály Alperesi nyilatkozat

Értesítés adásvételi szerződés létrejöttéről, támogatás utalásáról Támogatás utalása Adásvételi szerződés megküldéseAutókereskedőTámogatás utalása



Kérelem benyújtása(március 31-ig és szeptember 30-ig)2.3.1.21. A súlyos mozgáskorlátozott és más fogyatékkal élő személyek közlekedési kedvezményei körében a gépjármű átalakítási támogatással kapcsolatos igények  elbírálása
Levél

NEM VégzésHatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály
Támogatás megállapítható?Járási HivatalHatósági Osztály Kereset alapján iratok benyújtásaJárási HivatalHatósági Osztály

IGEN  Bizottság összehívásaJárási Hivatal Hatósági Osztály
Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági OsztályKérelem megfelela jogszabályi kö-vetelményeknek?Járási HivatalHatósági Osztály

NEM
Levél

IGEN
NEM AdatkérésSzakkérdés vizsgálata Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály SzakvéleményDöntés a kérelem tár-gyában (június 15-ig és december 15-ig)Járási HivatalHatósági Osztály HatározatMiskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Közigazgatási per

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos SzövetségeRészvétel bizottsági döntésbenMiskolci Járási HivatalHatósági Osztály
Véglegessé válás megállapításaJárási HivatalHatósági Osztály

NEM Emberi Erőforrások MinisztériumaSegélyek és  Támogatások FőosztályaKeretszám közlése(május 15-ig)
Levél

Járási Hivatal Kormányablak OsztályJárási Hivatal Családtámogatási OsztályPolgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője LevélLevélVégzésIGEN

Utalvány kiállítása UtalványEmberi Erőforrások MinisztériumaSegélyek és  Támogatások FőosztályaHatározat megküldéseJárási HivatalHatósági Osztály



A jogszabályi követelményeknek megfelelő kérelmek előkészítése bizottsági üléshezJárási Hivatal Hatósági Osztály2.3.1.22. A súlyos mozgáskorlátozott és más fogyatékkal élő személyek közlekedési kedvezményei körében javaslattevő  bizottsági ülés megszervezése
 Részvételbizottsági ülésenJárási Hivatal Hatósági Osztály

Bizottsági ülés időpontjának meghatározásaJárási Hivatal Hatósági OsztályBizottsági tagok értesítése a bizottsági ülés időpontjárólJárási Hivatal Hatósági Osztály
Elsőfokú döntés (június 15-ig ésdecember 15-ig)Járási HivatalHatósági OsztályMozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos SzövetségeJárási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály LevélMeghívó elkészítésea bizottsági tagok részéreJárási Hivatal Hatósági Osztály Akadályoztatás esetén egyeztetés új időpont kijelölése érdekébenKérelmek tartalmi ismertetéseJárási Hivatal Hatósági OsztályVéleményekegyeztetése HatározatVégleges sorrend meghatározásaJárási Hivatal Hatósági Osztály



Kérelem benyújtása

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.23. Állandó cirkuszi menazséria engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása
Végzés

NEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály Függő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági Osztály Döntés eljárás megszünte-téséről Járási Hivatal Hatósági OsztályElsőfokú döntésJárási HivatalHatósági Osztály
Másodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

Működési engedély vagyHatározat
IGEN Végzés Hiánypótlásról történő intézkedésJárási Hivatal Hatósági OsztályDöntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági Osztály

Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály VégzésNEM
Saját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENIGEN

Szakkérdés vizsgálata helyszíni szemle keretében Járási HivatalHatósági Osztály Járási HivatalNépegészségügyi OsztályJárási HivatalKörnyezetvédelmi és Természet- védelmi Szakértői OsztályJárási HivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Szak-hatósági állásfoglalásSzak-hatósági állásfoglalásSzak-hatósági állásfoglalás
Kérelem vizsgálataJárási Hivatal Hatósági Osztály

IGEN
Tényállás tisztázásaJárási Hivatal Hatósági Osztály IGEN

NEM



Eljárás megindításaJárási HivatalHatósági Osztály

Véglegessé válásmegállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.24. Állandó menazséria ellenőrzése a szolgáltatás felügyeletére kijelölt hatóságként
Végzés

NEM Felterjesztő levélMásodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

IGEN Egyszerűsítettjegyzőkönyv Szükséges-e intézkedés fo-ganatosítása?Járási HivatalHatósági Osztály NEM Elsőfokú döntés Járási HivatalHatósági OsztálySaját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENIGEN

VégzésJárási HivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályKözreműködésHatósági ellenőrzés lefolytatásaJárási Hivatal Hatósági Osztály Járási HivatalNépegészségügyi OsztályJárási HivatalKörnyezetvédelmi és Természet-védelmi Szakértői OsztályNEM Jegyzőkönyv átadása / megküldéseJárási Hivatal Hatósági OsztályKötelezés hiányosságok pótlására / jogszerű állapot helyreállításáraJárási Hivatal Hatósági OsztályMűködési engedély bevonása vagy állattartás megtiltásaJárási HivatalHatósági Osztály HatározatKötelezésnek eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági FőosztályJárási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály Tájékoztató levélTájékoztató levél
IGEN

IGEN
IGENNEM



Állandó cirkuszi menazséria működéséhez kapcsolódó, a fenntartó által vezetett nyilvántartás megküldése (január 31-ig)
Fenntartói nyilvántartás továbbítása(február 15-ig)

2.3.1.25. Az állandó cirkuszi menazséria működtetésével összefüggő, a fenntartó által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok elvégzése NEM Végzés
IGEN

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági OsztályBeadvány tartalmi vizsgálataJárási Hivatal Hatósági OsztályFormanyomtatványon benyújtott nyilvántartásról másolat készítése Járási HivatalHatósági Osztály
IGEN  Beadvány áttételeJárási Hivatal Hatósági OsztályForma-nyomtatványon előterjesztett kérelem-e ? Járási Hivatal Hatósági Osztály Felszólítás formanyomtatvány szerinti adattartalmú nyilvántartás benyújtásáraJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM



Ideiglenes menazséria úti napló kiadására irányuló kérelem benyújtása
Érvényesítésa fenntartó által

2.3.1.26. Ideiglenes menazséria úti napló kiadása NEM VégzésHatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály
Döntés eljárás megszünte-téséről Járási Hivatal Hatósági Osztály

IGEN  Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági OsztályMűködési engedéllyel rendelkezik-e?Járási HivatalHatósági Osztály Végzés
hatósági állatorvos ideiglenes telephely szerint illetékes hatósági állatorvosHiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály IGEN Ideiglenes menazséria úti napló

Jogorvoslati kérelem érkezett-e? Járási Hivatal Hatósági Osztály Saját hatáskörű intézkedés szükséges-e? Járási Hivatal Hatósági OsztályIGEN Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági OsztálySaját hatáskörben visszavonás / módosításJárási HivatalHatósági Osztály VégzésHatározatIGENIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshozJárási HivatalHatósági OsztályNEM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú eljárás lefolytatásaJárási HivatalHatósági Osztály Másodfokú határozatVéglegessé válásmegállapítása

Hiánypótlásról történő intézkedésJárási Hivatal Hatósági OsztályNEMNEM Ideiglenes menazséria úti napló kiadásaJárási Hivatal Hatósági Osztály HatározatFüggő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági Osztály
Határozat
HatározatIGEN

IGENNEM



Ideiglenes menazséria úti napló fenntartó által történő megküldése (január 31-ig)
Úti napló továbbítása nyilvántartás céljából(február 15-ig)

2.3.1.27. Ideiglenes menazséria  fenntartó általi nyilvántartásaival kapcsolatos feladatok elvégzéseNEM Végzés
Ideiglenes menazséria úti napló megküldéséről szóló levélIGEN

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági OsztályMegküldött úti napló  vizsgálataJárási Hivatal Hatósági OsztályIGEN  Beadvány áttételeJárási Hivatal Hatósági OsztályTartalmazza-e a megállások szerinti valamennyi település illetékes hatósági állatorvo-sának hivatalos bélyegzőjét?Járási Hivatal Hatósági Osztály Felszólítás hiányzó bélyegzőlenyomat(ok) pótlásával történő benyújtásraJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM Ideiglenes menazséria úti napló megküldéséről szóló levél



Bejelentés

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.28. Közműves ivóvíz, illetve szennyvízelvezető hálózatra történő rákötésre kötelezés
Végzés

IGEN NEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél
IGEN

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály
Tényállás tisztázása Járási HivatalHatósági Osztály Döntés eljárás megszünte-téséről Járási Hivatal Hatósági OsztályTényállás tisztázott-e? Járási HivatalHatósági Osztály

Másodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály
Határozat

IGEN Végzés Hiánypótlásról történő intézkedésJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM
Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági Osztály

Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály VégzésNEMElsőfokú döntés Járási HivatalHatósági Osztály Saját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGEN
NEM

IGENNEM
Ingatlantulajdonos értesítése, nyilatkoztatásaJárási HivatalHatósági Osztály Hatósági szerződésKötelezés hivatalból Járási Hivatal Hatósági Osztály Megállapodás az ingatlan tulajdonosával Járási Hivatal Hatósági OsztályKötelezés mellőzése (mérlegelési jogkörben) Járási Hivatal Hatósági Osztály Határozat

Bejelentés vizsgálataJárási Hivatal Hatósági Osztály Eljárás megindításaJárási HivatalHatósági OsztálySzükséges-e hiánypótlásról intézkedni?Járási HivatalHatósági Osztály IGEN
IGEN



Kérelem benyújtása

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.29. Állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezési eljárása
VégzésIGEN

NEM
NEM Végzés

Felterjesztő levél
IGEN

Hatáskör, illetékesség megállapítható?Járási Hivatal Hatósági Osztály Függő hatályú döntésJárási Hivatal Hatósági OsztályTényállás tisztázása Járási HivatalHatósági Osztály Döntés eljárás megszünteté-séről Járási Hivatal Hatósági OsztályTényállás tisztázott-e? Járási HivatalHatósági Osztály
Másodfokú eljárás lefolytatásaJogorvoslati kérelem érkezett-e?Járási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshozJárási HivatalHatósági Osztály

Elsőfokú határozat
IGEN Végzés Hiánypótlásról történő intézkedésJárási Hivatal Hatósági OsztályNEM Döntés áttételrőlJárási Hivatal Hatósági OsztályKérelem tárgyában döntés hozható?Járási HivatalHatósági Osztály Hiánypótlásnak eleget tett-e?Járási HivatalHatósági Osztály VégzésNEM

Saját hatáskörű intézkedés szükséges-e?Járási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGEN NEM
IGENNEM

Elsőfokú döntésJárási HivatalHatósági Osztály IGENIGEN Egyeztetés Települési önkormányzatok
Engedélyezés esetén nyilvántartásba vételVéglegessé válás megállapítása Tájékoztatás a nyilvántartás tényéről az összes adattartalommal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalÉlelmiszerlánc-biz-tonsági és Föld-hivatali Főosztály



Eljárás megindításaJárási HivatalHatósági Osztály

Véglegessé válás megállapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály

2.3.1.30. Állatpanzió és állatmenhely szolgáltatás felügyelete
NEM Felterjesztő levél

IGEN
Másodfokú eljárás lefolytatása

Jogorvoslati kérelem vizsgálataJárási HivatalHatósági Osztály Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz Járási HivatalHatósági Osztály

IGEN Egyszerűsítettjegyzőkönyv Szükséges-e intézkedés fo-ganatosítása?Járási HivatalHatósági Osztály NEM Elsőfokú döntés Járási HivatalHatósági OsztálySaját hatáskörű intézkedés szükséges-eJárási HivatalHatósági Osztály Kérelem visszautasításaJárási HivatalHatósági Osztály VégzésSaját hatáskörben módosítás / visszavonásJárási HivatalHatósági Osztály HatározatIGENIGENNEM
VégzésJárási HivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi OsztályközreműködésHatósági ellenőrzés lefolytatásaJárási Hivatal Hatósági Osztály Járási HivatalNépegészségügyi OsztályJárási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői OsztályNEM Jegyzőkönyv átadása / megküldéseJárási Hivatal Hatósági OsztályKötelezés hiányosságok pótlására / jogszerű állapot helyreállításáraJárási Hivatal Hatósági Osztály HatározatÁllatotthon bezárásaJárási HivatalHatósági Osztály

Települési önkormányzatTájékoztatás véglegessé vált döntésről
Kötelezésnek eleget tett-e?Járási HivatalHatósági OsztályIGEN

IGEN



Feljelentés beérkezéseJárási HivatalHatósági Osztály 2.2.3.2.1. Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárások meghallgatás nélkül határozatfeljelentésSzabálysértést észlelő  hatóság vagy személyIlletékesség VizsgálataJárási HivatalHatósági Osztály 2. feljelentés áttételeJárási HivatalHatósági Osztály 2.nemigenHatáskör vizsgálataJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozatfeljelentés áttételeJárási HivatalHatósági Osztály 2.
határozatKapcsolat felvételTényállás meghatározásaérdekében (pl)Járási HivatalHatósági Osztály 2. Belső szervezeti egység:Járási Hivatali osztályokPl:-ingatlan-nyilvántartási-állategészségügyi-kormányablak-gyámügyiKülső szervek:pl.:-rendőrség-önkormányzat-önkormányzati rendészet-köznevelési intézmény-családsegítő Feljegyzés/megkeresésPénzbírságJárási HivatalHatósági Osztály 2.FigyelmeztetésJárási HivatalHatósági Osztály 2. ElutasításJárási HivatalHatósági Osztály 2. MegszüntetésJárási HivatalHatósági Osztály 2.ügyészségPénzbírság meg nem fizetése eseténElzárásra átváltoztatás kéréseLd. 2.3.1.32.Járási HivatalHatósági Osztály 2. megkeresés

Illetékes szervnemigen HatáskörrelrendelkezőszervTartalmiVizsgálatJárási HivatalHatósági Osztály 2
jogerő Nem jogerősSzl lekérdezés,LakcímkutatásJárási HivatalHatósági Osztály 2. Rendőrségsikeres sikertelenHirdetményi KézbesítésJárási HivatalHatósági Osztály 2.jogerőKézbesítésJárási HivatalHatósági Osztály 2. Eljárás alá vontSzemély a meghallgatását kérhetiMeghallgatásLd. 2.3.1.34. ábraJárási HivatalHatósági Osztály 2. jogerő Nem jogerősSzl lekérdezés,LakcímkutatásJárási HivatalHatósági Osztály 2.sikeres sikertelenKézbesítésJárási HivatalHatósági Osztály 2. Hirdetményi KézbesítésJárási HivatalHatósági Osztály 2.jogerő jogerő panasz Helyt adó döntésVisszavonás, módosításJárási HivatalHatósági Osztály 2.Panasznak helyt nem adás eseténJárási HivatalHatósági Osztály 2.Panasz megküldése elbírálásraJárási HivatalHatósági Osztály 2. megkeresésElutasítja Hatályon kívül helyezIndokolt esetben eljárás folytatására utasítás jogerőjogerőRendőrség jelentéshatározatügyészség határozat

igenDöntésJárási HivatalHatósági Osztály 2. Meghallgatás SzükségesLd.2.3.1.34. ábra



2.3.2.1.2 Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárásokban meghallgatás nélkül- elzárásra átváltoztatási szakasz megkeresés
RendőrségBüntetés-Végrehajtási intézet

BíróságBíróság döntése BíróságElzárásra átváltoztatás Végrehajtási eljárás folytatására utasítás/Elzárásra átváltoztatást mellőző döntés végzés
határozat

Szl lekérdezés,LakcímkutatásJárási HivatalHatósági Osztály 2.Felhívás büntetés-végrehajtási intézetben történő megjelenésreJárási HivatalHatósági Osztály 2.Értesítés Büntetés-végrehajtási Intézetben megjelenésrekötelezésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2. értesítésértesítés

Elzárásra átváltoztatás kéréseJárási HivatalHatósági Osztály 2. BíróságBíróságBíróság végzésvégzésvégzés
Büntetés-Végrehajtási intézetnem igenElővezetés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2.Ld. 2.3.1.33. sz. ábra

Hatályon kívül helyezés
Önkéntes letöltés



2.3.2.2.3 Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárások  meghallgatás mellett  elővezetési szakaszElővezetés JóváhagyásaÉrdekében MegkeresésJárási HivatalHatósági Osztály 2.Elővezetés foganatosítása érdekében megkeresésJárási HivatalHatósági Osztály 2. levél
Elővezetésről jelentés IgazolásjelentésElővezetési költség megállapításaJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozat

Hatályon kívül helyezés határozatsikertelen értesítéssikeres
Elővezetés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozatügyészségRendőrségRendőrségBüntetés-Végrehajtási intézetMegyei RendőrkapitányságPanasz panaszügyészségPanasz elutasítás

jóváhagyás ügyészség Jóváhagyásellenjegyzésügyészség határozat
Panasznak helyt adHatályon kívül helyezésutasítás határozatügyészségElzárás letöltéséről értesítés



2.3.2.1.3 Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárások  meghallgatás nélkül  elővezetési szakasz határozatRendőrségSikeres sikertelen értesítésRendőrségBüntetés-Végrehajtásiintézet értesítésElzárás letöltéséről értesítés ElévülésJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozat
Sikertelen elővezetés eseténKörözés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2.



Feljelentés 2.3.2.2. Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárások meghallgatás mellett határozatfeljelentésSzabálysértést észlelő hatóság vagy személyIlletékesség VizsgálataJárási HivatalHatósági Osztály 2. feljelentés áttételeJárási HivatalHatósági Osztály 2.nemigenHatáskör vizsgálataJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozatfeljelentés áttételeJárási HivatalHatósági Osztály 2.Meghallgatás SzükségesKapcsolat felvételTényállás bizonyításaérdekében (pl)Járási HivatalHatósági Osztály 2. Feljegyzés/megkeresés
IlletékesszervnemTartalmi VizsgálatJárási HivatalHatósági Osztály 2. Hatáskörrel rendelkezőszervKülső szervek:pl.:-rendőrség-önkormányzat-önkormányzati rendészet-köznevelési intézmény-családsegítő Belső szervezeti egység:Járási Hivatali osztályokPl:-ingatlan-nyilvántartási-állategészségügyi-kormányablak-gyámügyiIdézésJárási HivatalHatósági Osztály 2. idézésMeghallgatásJárási HivatalHatósági Osztály 2. jegyzőkönyvhatározatPénzbírságJárási HivatalHatósági Osztály 2.FigyelmeztetésJárási HivatalHatósági Osztály 2. MegszüntetésJárási HivatalHatósági Osztály 2.

bíróság megkeresésjogerő Nem jogerős RendőrségHirdetményi KézbesítésJárási HivatalHatósági Osztály 2.jogerő
kifogás jogerő Nem jogerős Szl lekérdezés,LakcímkutatásJárási HivatalHatósági Osztály 2.sikeres sikertelenKézbesítésJárási HivatalHatósági Osztály 2. Hirdetményi KézbesítésJárási HivatalHatósági Osztály 2.jogerő

panaszHelyt adó döntésVisszavonás, módosításJárási HivatalHatósági Osztály 2. Panasznak helyt nem adás eseténJárási HivatalHatósági Osztály 2.Panasz megküldése ElbírálásraJárási HivatalHatósági Osztály 2. megkeresésjogerőjogerő Rendőrség jelentéshatározatügyészség határozatSzl lekérdezés,LakcímkutatásJárási HivatalHatósági Osztály 2.sikertelenKézbesítésJárási HivatalHatósági Osztály 2. sikeresVisszavonásEljárás alá vont javára megváltoztató döntésJárási HivatalHatósági Osztály 2.jogerő Ismételt kifogásElutasításJárási HivatalHatósági Osztály 2. Nem megváltoztatottDöntés eseténFelterjesztés Járási HivatalHatósági Osztály 2. megkeresésElutasítja ügyészség határozatPénzbírság meg nem fizetése eseténElzárásra átváltoztatás kéréseLd.2.3.1.35.Járási HivatalHatósági Osztály 2. Hatályon kívül helyezIndokolt esetben eljárás folytatására utasítás.
DöntésJárási HivatalHatósági Osztály 2.



2.3.2.2.2. Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárásokban meghallgatás mellett- elzárásra átváltoztatási szakasz megkeresés
RendőrségBüntetés-Végrehajtási intézet

BíróságBíróság döntése BíróságElzárásra átváltoztatás Végrehajtási eljárás folytatására utasítás/Elzárásra átváltoztatást mellőző döntés végzés
határozat

Szl lekérdezés,LakcímkutatásJárási HivatalHatósági Osztály 2.Felhívás büntetés-végrehajtási intézetben történő megjelenésreJárási HivatalHatósági Osztály 2. Értesítés Büntetés-végrehajtási Intézetben megjelenésrekötelezésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2. értesítésértesítés

Elzárásra átváltoztatás kéréseJárási HivatalHatósági Osztály 2. BíróságBíróságBíróság végzésvégzésvégzés
Büntetés-Végrehajtási intézetnem igenElővezetés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2.Ld. 2.3.1.36. sz. ábra

Hatályon kívül helyezés
Önkéntes letöltés



2.3.2.2.3 Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárások  meghallgatás mellett  elővezetési szakaszElővezetés JóváhagyásaÉrdekében MegkeresésJárási HivatalHatósági Osztály 2.Elővezetés foganatosítása érdekében megkeresésJárási HivatalHatósági Osztály 2. levél
Elővezetésről jelentés IgazolásjelentésElővezetési költség MegállapításaJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozat

Hatályon kívül helyezés határozatsikertelen értesítéssikeres
Elővezetés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozatügyészségRendőrségRendőrségBüntetés-Végrehajtási intézetMegyei RendőrkapitányságPanasz panaszügyészségPanasz elutasítás

jóváhagyás ügyészség Jóváhagyásellenjegyzésügyészség határozat
Panasznak helyt adHatályon kívül helyezésutasítás határozatügyészségElzárás letöltéséről értesítés



2.3.2.2.3 Feljelentés alapján indult szabálysértési eljárások  meghallgatás mellett  elővezetési szakasz határozatRendőrségSikeres sikertelen értesítésRendőrségBüntetés-Végrehajtásiintézet értesítésElzárás letöltéséről értesítés ElévülésJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozat
Sikertelen elővezetés eseténKörözés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2.



Bírósági döntésmegküldése végrehajtásra 2.3.2.3.1. Szabálysértési ügyben a bíróság által hozott döntések végrehajtása határozatvégzésbíróságBírósági végzés áttételeJárási HivatalHatósági Osztály 2.nemigen Járási HivatalFoglalkoztatási OsztályaBíróság döntésében pénzbírság kiszabása Bíróság döntésébenSzabálysértési eljárási Költség kiszabása Bíróság döntésébenKözérdekű munka kiszabása Bíróság döntésébenelzárás kiszabása végzésFizetésre felhívásJárási HivatalHatósági Osztály 2. felhívásJárási HivatalFoglalkoztatási Osztály értesítésbíróság értesítésbefizetés értesítésbíróság megkeresésbíróságAdók módjára Behajtás kéréseJárási HivatalHatósági Osztály 2. NAVBehajtásról értesítés
értesítésNem teljesítésElj. Ktg.Értesítés pénzbírság vagyEljárási költség teljesítésérőlJárási HivatalHatósági Osztály 2. NAVÉrtesítés behajtásrólJárási HivatalHatósági Osztály 2. behajthatatlanÉrtesítés elévülésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2. értesítéspénzbírság

Elzárásra átváltoztatás kéréseJárási HivatalHatósági Osztály 2.Ld. 2.3.1.38. sz.ábra
Nem teljesítésTeljesítésÉrtesítés TeljesítésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2. bíróság értesítés

Felhívás Büntetés-végrehajtási Intézetben megjelenésre kötelezésreLd. 2.3.1.38. sz. ábra



2.3.2.3.2. Szabálysértési ügyben a bíróság által hozott döntések végrehajtása- elzárásra átváltoztatási szakasz megkeresés
RendőrségBüntetés-Végrehajtási intézet értesítés

BíróságBíróság döntése BíróságElzárásra átváltoztatás Végrehajtási eljárás folytatására utasítás/Elzárásra átváltoztatást mellőző döntés végzés
határozatSzl lekérdezés,LakcímkutatásJárási HivatalHatósági Osztály 2.Felhívás büntetés-végrehajtási intézetben történő megjelenésreJárási HivatalHatósági Osztály 2. Értesítés Büntetés-végrehajtási Intézetben megjelenésrekötelezésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2. értesítésÖnkéntes letöltés értesítés

Elzárásra átváltoztatás kéréseJárási HivatalHatósági Osztály 2. BíróságBíróságBíróság végzésvégzésvégzés
Büntetés-Végrehajtási intézetnem igen Bírságot kiszabóbíróságÉrtesítés letöltésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2.Elővezetés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2.Ld. 2.3.1.39. sz. ábra

Hatályon kívül helyezés



2.3.2.3.3.Szabálysértési ügyben a bíróság által hozott döntések végrehajtási eljárásában az elővezetés foganatosítása Elővezetés JóváhagyásaÉrdekében MegkeresésJárási HivatalHatósági Osztály 2.Elővezetés foganatosítása érdekében megkeresésJárási HivatalHatósági Osztály 2. levél
Elővezetésről jelentés IgazolásjelentésElővezetési költség MegállapításaJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozat

Hatályon kívül helyezés határozatsikertelen Elzárás letöltéséről értesítés értesítéssikeres
Elővezetés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozatügyészségRendőrségRendőrségBüntetés-Végrehajtási intézetMegyei Rendőrkapitányság értesítésBíróságPanasz panaszügyészségPanasz elutasítás

jóváhagyás ügyészség Jóváhagyásellenjegyzésügyészség határozat
Panasznak helyt adHatályon kívül helyezésutasítás határozatügyészségKiszabó bíróság ÉrtesítéseLetöltésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2.



2.3.2.3.3.Szabálysértési ügyben a bíróság által hozott döntések végrehajtási eljárásában az elővezetés foganatosítása határozatRendőrségSikeres sikertelen értesítésRendőrségElzárás letöltéséről értesítés Büntetés-Végrehajtásiintézet értesítésÉrtesítés letöltésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2. értesítésBíróságElévülésről értesítésJárási HivatalHatósági Osztály 2. értesítésBíróság
Sikertelen elővezetés eseténKörözés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2.



Helyszíni bírság szelvény megküldése végrehajtásra 2.3.2.4.1.Szabálysértési ügyben kiszabott helyszíni bírság végrehajtása
határozatHelyszíni bírság szelvényBírságot kiszabó szervIlletékesség VizsgálataJárási HivatalHatósági Osztály 2.nemHelyszíni bírság szelvény  Végrehajtásának áttételeJárási HivatalHatósági Osztály 2. Illetékes szerv

Elzárásraátváltoztatás kéréseJárási HivatalHatósági Osztály 2.Ld. 2.3.1.41. sz. ábra
igenFizetésre felhívásJárási HivatalHatósági Osztály 2. felhívásbefizetés Nem teljesítés értesítésBírságot kiszabó szervÉrtesítés pénzbírság vagyEljárási költség teljesítésérőlJárási HivatalHatósági Osztály 2.



2.3.2.4.2.Szabálysértési ügyben kiszabott helyszíni bírság végrehajtása- elzárásra átváltoztatási szakasz megkeresés
RendőrségBüntetés-Végrehajtási intézet értesítés
Bírságot kiszabószerv

BíróságBíróság döntése BíróságElzárásra átváltoztatás Hatályon kívül helyezésVégrehajtási eljárás folytatására utasítás/Elzárásra átváltoztatást mellőző döntés végzés
határozat

értesítésSzl lekérdezés,LakcímkutatásJárási HivatalHatósági Osztály 2.Felhívás büntetés-végrehajtási intézetben történő megjelenésreJárási HivatalHatósági Osztály 2.Értesítés Büntetés-végrehajtási Intézetben megjelenésrekötelezésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2. értesítésÖnkéntes letöltés értesítés

Elzárásra átváltoztatás kéréseJárási HivatalHatósági Osztály 2. BíróságBíróságBíróság végzésvégzésvégzés
Büntetés-Végrehajtási intézetnem igen Bírságot kiszabószerv

Értesítés hatályon kívül helyezésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2.
Értesítés letöltésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2.Elővezetés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2.Ld. 2.3.1.42. sz. ábra



2.3.2.4.3.Szabálysértési ügyben kiszabott helyszíni bírság végrehajtási eljárásában az elővezetés foganatosításaElővezetés JóváhagyásaÉrdekében MegkeresésJárási HivatalHatósági Osztály 2.Elővezetés foganatosítása érdekében megkeresésJárási HivatalHatósági Osztály 2. levél
Elővezetésről jelentés IgazolásjelentésElővezetési költség MegállapításaJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozat

Hatályon kívül helyezés határozatsikertelen Elzárás letöltéséről értesítés értesítéssikeres
Elővezetés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2. határozatügyészségRendőrségRendőrségBüntetés-Végrehajtási intézetMegyei Rendőrkapitányság értesítésBírságotKiszabó szervPanasz panaszügyészségPanasz elutasítás

jóváhagyás ügyészség Jóváhagyásellenjegyzésügyészség határozat
Panasznak helyt adHatályon kívül helyezésutasítás határozatügyészségA kiszabó szerv Értesítése letöltésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2. 



 2.3.2.4.3. Szabálysértési ügyben kiszabott helyszíni bírság végrehajtási eljárásában az elővezetés foganatosítása határozatRendőrségSikeres sikertelen értesítésRendőrségElzárás letöltéséről értesítés Büntetés-Végrehajtásiintézet értesítésÉrtesítés letöltésrőlJárási HivatalHatósági Osztály 2. értesítésHelyszíni bírságot kiszabó szervElévülésről értesítésJárási HivatalHatósági Osztály 2. értesítésHelyszíni bírságot kiszabó szerv
Sikertelen elővezetés eseténKörözés elrendeléseJárási HivatalHatósági Osztály 2.



Megelőző pártfogás elrendelésére indult eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)
Védelembe vétel alatt áll-e a gyermek? (JH-GYIO)
Eljárás megindítása hivatalból  (JH-GYIO)Hatáskörvizsgálata (JH-GYIO) Áttétel végzéssel

     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság jelzése Pártfogó felügyelő szolgálat megkeresésekörnyezettanulmányés kockázatértékelés miatt
2.3.2.1.1. Gyámügyi eljárásban megelőző pártfogás elrendelése Előkészítés (JH-GYIO) Áttétel végzéssel

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél Védelembe vétel és megelőző pártfogás tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntés

Illetékességvizsgálata (JH-GYIO) Előkészítés (JH-GYIO)Család- és gyermekjóléti központ megkeresése, környezettanulmánymegküldése esetmenedzserkijelölése céljából Együttműködés, vélemény (JH-GYIO)Tárgyalás (JH-GYIO) Határozat (JH-GYIO)
Másodfokú határozat

IGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM
NEM VÉLEMÉNY MAGAS KOCKÁZATÉRTÉKELÉSRŐLLásd2.3.2.1.2IGEN NEM ÁLL FENN  NEM ÁLL FENN FENN ÁLL FENN ÁLL Áttétel végzéssel

Döntéshozatal védelembe vétel és megelőző pártfogás kérdésében (JH-GYIO) Jegyzőkönyv



Megelőző pártfogás elrendelésére indult eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)
Védelembe vétel alatt áll-e a gyermek? (JH-GYIO)

Eljárás megindítása hivatalból  (JH-GYIO)Hatáskörvizsgálata (JH-GYIO) Áttétel végzéssel
     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság jelzése Pártfogó felügyelő szolgálat megkeresésekörnyezettanulmányés kockázatértékelés miatt
2.3.2.1.2. Gyámügyi eljárásban megelőző pártfogás elrendelése Előkészítés (JH-GYIO) Áttétel végzéssel

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél Védelembe vétel és megelőző pártfogás tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntés

Illetékességvizsgálata (JH-GYIO) Előkészítés (JH-GYIO)Család- és gyermekjóléti központ megkeresése, környezettanulmánymegküldése esetmenedzserkijelölése céljából Együttműködés, vélemény (JH-GYIO)Tárgyalás (JH-GYIO) Határozat (JH-GYIO)
Másodfokú határozat

IGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM
igenVédelembe vétel fenntartásaés megelőző pártfogás elrendelése (JH-GYIO) Javaslat magas kockázatértékelésrőlLásd2.3.2.1.1.NEM FENN ÁLL NEM ÁLL FENNNEM ÁLL FENNFENN ÁLL

Jegyzőkönyv



Megelőző pártfogás elrendelésére indult eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)
Védelembe vétel alatt áll-e a gyermek? (JH-GYIO)
Eljárás megindítása hivatalból  (JH-GYIO)Hatáskörvizsgálata (JH-GYIO)

Jegyzőkönyv(JH-GYIO)
     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság jelzése Pártfogó felügyelő szolgálat megkeresésekörnyezettanulmányés kockázatértékelés miatt
2.3.2.1.3. Gyámügyi eljárásban megelőző pártfogás elrendelése III. Előkészítés (JH-GYIO) Áttétel végzéssel

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél Védelembe vétel és megelőző pártfogás tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntés

Illetékességvizsgálata (JH-GYIO) Előkészítés (JH-GYIO)Család- és gyermekjóléti központ megkeresése, környezettanulmánymegküldése esetmenedzserkijelölése céljából Együttműködés, vélemény (JH-GYIO)Tárgyalás (JH-GYIO) Hastározat (JH-GYIO)
Másodfokú határozat

IGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM
NEM Javaslat közepes kockázatértékelésrőlNEM ÁLL FENN  NEM ÁLL FENN FENN ÁLL FENN ÁLL 

Döntéshozatal védelembe vétel és megelőző pártfogás elrendeléséről (JH-GYIO)
Áttétel végzéssel



Megelőző pártfogás elrendelésére indult eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)
Védelembe vétel alatt áll-e a gyermek? (JH-GYIO)

Eljárás indítása hivatalból  (JH-GYIO)Hatáskörvizsgálata (JH-GYIO) Áttétel végzéssel
     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság jelzése Pártfogó felügyelő szolgálat megkeresésekörnyezettanulmányés kockázatértékelés miatt
2.3.2.2. Gyámügyi eljárásban megelőző pártfogás mellőzése Előkészítés (JH-GYIO) Áttétel végzéssel

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél Védelembe vétel és megelőző pártfogás tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntés

Illetékességvizsgálata (JH-GYIO) Előkészítés (JH-GYIO)Család- és gyermekjóléti központ megkeresése, környezettanulmánymegküldése esetmenedzserkijelölése céljából Együttműködés, vélemény (JH-GYIO)Tárgyalás (JH-GYIO)
Másodfokú határozatIGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM

NEM JAVASLAT KÖZEPES KOCKÁZATÉRTÉKELÉSRŐLDöntés védelembe vételi eljárásmegszüntetéséről, megelőző pártfogás mellőzéséről (JH-GYIO)
NEM ÁLL FENNFENN ÁLL FENN ÁLL NEM ÁLL FENN Jegyzőkönyv (JH-GYIO)



Megelőző pártfogás mellőzősének ellenőrzésére indult eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Hivatalból mellőzést kimondó döntés féléven belüli ellenőrzése(JH-GYIO)

     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Pártfogó felügyelő szolgálat megkeresésekörnyezettanulmányés kockázatértékelés miatt
2.3.2.3.1. Gyámügyi eljárásban mellőzött pártfogás féléves ellenőrzése Idézés végzés

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél Védelembe vétel és megelőző pártfogás tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntés
Család- és gyermekjóléti központ megkeresése, környezettanulmánymegküldése esetmenedzserkijelölése céljából Együttműködés, vélemény (JH-GYIO)Határozat (JH-GYIO)

Másodfokú határozat
IGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM

JAVASLAT MAGAS KOCKÁZATÉRTÉKELÉSRŐLGyermek és szülő meghallgatásra megkeresés  (JH-GYIO)Vélemény beszerzése (JH-GYIO) Megkeresés végzésGyermek törvényes képviselőjének meghallgatása  (JH-GYIO)Döntés megelőző pártfogásés védelembe vételelrendeléséről (JH-GYIO) Jegyzőkönyv(JH-GYIO)



Megelőző pártfogás féléves ellenőrzésére indult eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Elrendelést kimondó döntés féléven belüli ellenőrzése hivatalból (JH-GYIO)
     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Pártfogó felügyelő szolgálat megkeresésekörnyezettanulmányés kockázatértékelés miatt
2.3.2.3.2. Gyámügyi eljárásban megelőző pártfogás ellenőrzése

Idézés végzés, Jegyzőkönyv(JH-GYIO)Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél Védelembe vétel és megelőző pártfogás tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntés
Család- és gyermekjóléti központ megkeresése, környezettanulmánymegküldése esetmenedzserkijelölése céljából Együttműködés, vélemény (JH-GYIO)Határozat (JH-GYIO)

Másodfokú határozat
IGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM

VÉLEMÉNY ALACSONY KOCKÁZATÉRTÉKELÉSRŐL Vélemény beszerzése (JH-GYIO) Megkeresés végzésGyermek és törvényes képviselőjének meghallgatása  (JH-GYIO)Döntés megelőző pártfogás és védelembe vételmegszüntetéséről (JH-GYIO)



Megelőző pártfogás éves felülvizsgálatára indult eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Felülvizsgálati eljárás indítása hivatalból(JH-GYIO)
     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Pártfogó felügyelő szolgálat megkeresésekörnyezettanulmányés kockázatértékelés miatt2.3.2.4.1. Gyámügyi eljárásban megelőző pártfogás éves felülvizsgálata I.
Idézés végzés, (JH-GYIO)

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél Védelembe vétel és megelőző pártfogás tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntés

Család- és gyermekjóléti központ megkeresése, környezettanulmánymegküldése esetmenedzserkijelölése céljából Együttműködés, vélemény (JH-GYIO)Határozat (JH-GYIO)
Másodfokú határozat

IGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM
VÉLEMÉNY EREDMÉNYES MEGELŐZŐ PÁRTFOGÁSRÓLVélemény beszerzése (JH-GYIO) Megkeresés végzésGyermek és törvényes képviselőjének meghallgatása  (JH-GYIO)Döntés megelőző pártfogásmegszüntetéséről (JH-GYIO) Jegyzőkönyv(JH-GYIO)Tárgyalás (JH-GYIO)



     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél

Megelőző pártfogás éves felülvizsgálatára indult eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Felülvizsgálati eljárás indítása hivatalból(JH-GYIO) Pártfogó felügyelő szolgálat megkeresésekörnyezettanulmányés kockázatértékelés miatt2.3.2.4.2. Gyámügyi eljárásban megelőző pártfogás éves felülvizsgálata II.
Idézés végzés, (JH-GYIO)

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)
 Védelembe vétel és megelőző pártfogás tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntés

Család- és gyermekjóléti központ megkeresése, környezettanulmánymegküldése esetmenedzserkijelölése céljából Együttműködés, vélemény (JH-GYIO)Határozat (JH-GYIO)
Másodfokú határozatIGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM

VÉLEMÉNY KOCKÁZATÉRTÉKELÉS KÖZEPES FOKÁRÓLVélemény beszerzése (JH-GYIO) Megkeresés végzésMeghallgatás (JH-GYIO)Döntés megelőző pártfogásés védelembe vétel fenntartásáról (JH-GYIO) Jegyzőkönyv(JH-GYIO)Vélemény beszerzése (JH-GYIO)Tárgyalás (JH-GYIO)



Megelőző pártfogás iránti eljárás megszüntetéséreirányuló kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)
Védelembe vétel alatt áll-e a gyermek? (JH-GYIO)

Eljárás indítása(JH-GYIO)Hatáskörvizsgálata (JH-GYIO) Áttétel végzéssel
     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Pártfogó felügyelő szolgálat megkeresésekörnyezettanulmányés kockázatértékelés miatt
2.3.2.5. Gyámügyi eljárásban megelőző pártfogás iránti eljárás megszüntetéseElőkészítés (JH-GYIO) Áttétel végzéssel

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél Védelembe vétel és megelőző pártfogás tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntés

Illetékességvizsgálata (JH-GYIO) Előkészítés (JH-GYIO)Család- és gyermekjóléti központ megkeresése, környezettanulmánymegküldése esetmenedzserkijelölése céljából Együttműködés, vélemény (JH-GYIO)Tárgyalás (JH-GYIO)
Másodfokú határozatIGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM

NEM VÉLEMÉNY ALACSONY KOCKÁZATÉRTÉKELÉSRŐLDöntés védelembe vételi eljárásmegszüntetéséről (JH-GYIO)
NEM ÁLL FENNFENN ÁLL FENN ÁLL NEM ÁLL FENN Jegyzőkönyv (JH-GYIO)



Megelőző pártfogás megszűnése miatt indult eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Eljárás indítása hivatalból  (JH-GYIO)
     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

2.3.2.6. Gyámügyi eljárásban megelőző pártfogás megszűnése
Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél Védelembe vétel és megelőző pártfogás tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntésMásodfokú határozat

IGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEMMegelőző pártfogás és védelembe vétel megszűnésének megállapítása, kirendelt megelőző pártfogó tisztségének megszűnése (JH-GYIO)Gyermek nagykorúvá válása tényének megállapítása(JH-GYIO)



     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél

Megelőző pártfogás felülvizsgálatára indult eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Felülvizsgálati eljárás indítása hivatalból(JH-GYIO) Pártfogó felügyelő szolgálat megkeresésekörnyezettanulmányés kockázatértékelés miatt2.3.2.7. Gyámügyi eljárásban megelőző pártfogás éves felülvizsgálata II.
Idézés végzés, (JH-GYIO)

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)
Megelőző pártfogás tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntés

Család- és gyermekjóléti központ megkeresése, környezettanulmánymegküldése esetmenedzserkijelölése céljából Együttműködés, vélemény (JH-GYIO)Határozat (JH-GYIO)
Másodfokú határozatIGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM

VÉLEMÉNY KOCKÁZATÉRTÉKELÉS MAGAS FOKÁRÓLVélemény beszerzése (JH-GYIO) Megkeresés végzésMeghallgatás (JH-GYIO)Döntés megelőző pártfogásfenntartásáról (JH-GYIO) Jegyzőkönyv(JH-GYIO)Vélemény beszerzése (JH-GYIO)Tárgyalás (JH-GYIO) Pártfogó felügyelő szolgálat megkeresésekörnyezettanulmányés kockázatértékelés miatt Kezdeményezés meghatározottviselkedéskorrekciós esetkezelési Módszerek alkalmazására (JH-GYIO)



Megelőző pártfogás megszűnése miatt indult eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Eljárás indítása hivatalból  (JH-GYIO)
     Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

2.3.2.8. Gyámügyi eljárásban megelőző pártfogás megszűnése

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levél Megelőző pártfogás és védelembe vétel tárgyában kiadott eljárást lezáró végleges döntésMásodfokú határozat
IGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM

Döntés megelőző pártfogás megszüntetéséről  (JH-GYIO)
Értesítés pártfogó felügyeleti intézkedésről Értesítés javítóintézeti elhelyezésről, szabadságvesztés büntetés elrendeléséről



Nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítására irányuló kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO) Függő hatályú döntésIdéző végzés
Határozat

2.3.2.9. Nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításaGyermekvédelmi szakszolgálat kezdeményezése Nevelésbe vételre illetékes Járási Hivatalszülőmeghallgatása(JH-GYIO)Tárgyalás(JH-GYIO)
Végleges döntés örökbefogadhatónak nyilvánítás tárgyában

Gyermekvédelmigyám, nevelőszülő meghallgatása(JH-GYIO) Szülő lakóhelye szerinti család és gyermekjólétiszolgálat illetve családsegítő központ a szülő élet- és lakókörülményeiről Megkeresés végzésSzükség esetén intézkedés, szülők felkutatása(JH-GYIO) Függő hatályú döntés(JH-GYIO)
Vélemények bekérése(JH-GYIO) Megkeresés végzés Gyermekvédelmi szolgálat véleményea gyermek elhelyezési tervben Foglaltak teljesedéséről Gyermekvédelmi gyám a gondozási hely képviselője, nevelőszülői hálózat vezetője véleményezésea szülő-gyermekKapcsolat alakulásáról

Gyermekvédelmi gyám kérelme (JH-GYIO)Eljárás megindítása(JH-GYIO) Intézkedés iratok bekérésére(JH-GYIO) JegyzőkönyvDöntéshozatal rökbefogadhatónak nyilvánításról (JH-GYIO)      Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása
Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levélMásodfokú határozatIGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEM



Nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítására irányuló eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO) Függő hatályú döntésIdéző végzés
Határozat

2.3.2.10. Nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása ügyében annak megállapítása, hogy az örökbefogadhatónak nyilvánítás jogszabályi feltételei nem állnak fenn Gyermekvédelmi szakszolgálat kezdeményezése Nevelésbe vételre illetékes Járási Hivatalszülőmeghallgatása(JH-GYIO)Tárgyalás(JH-GYIO)
Végleges döntés Örökbefogadhatónak nyilvánítás feltételei tárgyában

Gyermekvédelmigyám, nevelőszülő meghallgatása(JH-GYIO) Szülő lakóhelye szerinti család és gyermekjólétiszolgálat illetve családsegítő központ a szülő élet- és lakókörülményeiről Megkeresés végzésSzükség esetén intézkedés, szülők felkutatása(JH-GYIO) Függő hatályú döntés(JH-GYIO)
Vélemények bekérése(JH-GYIO) Megkeresés végzés Gyermekvédelmi szolgálat véleményea gyermek elhelyezési tervben foglaltak teljesedéséről Gyermekvédelmi gyám a gondozási hely képviselője, nevelőszülői hálózat vezetője véleményea szülő-gyermekkapcsolat alakulásáról

Gyermekvédelmi gyám kérelme (JH-GYIO)Eljárás megindítása(JH-GYIO) Intézkedés iratok bekérésére(JH-GYIO) JegyzőkönyvDöntéshozatal örökbefogadhatónak nyilvánítás feletételei fennállásának hiányáról(JH-GYIO)      Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása
Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levélMásodfokú határozatIGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEMHIÁNYZÓ FELTÉTELEK



Örökbefogadásra alkalmasság megállapítására kérelem alapjánJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)
Függő hatályú végzésHatáskör vizsgálata (JH-GYIO) Áttétel végzésKérelem megfelelősége (JH-GYIO)

NEM ÁLL FENN Áttétel végzés
IGEN Hiánypótlás végzésHatározat 

2.3.2.11. Örökbefogadás előtti eljárásban döntés az örökbefogadásra való alkalmasságról Előkészítés(JH-GYIO)Előkészítés (JH-GYIO)Eljárás megindítása kérelem alapján(JH-GYIO) Gyermekvédelmi szakszolgálat iratok csatolásával kérelem továbbítása, javaslattétel alkalmasság kérdésében
Függő hatályú döntés(JH-GYIO)Személyes meghallgatás jegyzőkönyv(JH-GYIO)

Örökbefogadás alkalmasságáról szóló jogerős döntés

NEM ÁLL FENNFENN ÁLL FENN ÁLL Felhívás hiánypótlásra(JH-GYIO)NEMDöntés örökbefogadásra alkalmasság kérdésében(JH-GYIO)      Visszavonásról, módosításról szóló döntésDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása
Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés ? (JH-GYIO) Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levélMásodfokú határozatIGENBAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályIGEN NEMDöntés örökbefogadásra alkalmasság kérdésében(JH-GYIO)



Örökbefogadásra alkalmasság hatályánakhosszabbítása iránti kérelem benyújtásaJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Kérelem beérkezése (JH-GYIO) Függő hatályú végzés
Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosítás

Döntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

2.3.2.12. Örökbefogadásra alkalmasság hatályának hosszabbítása Idéző végzés
Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés (JH-GYIO)Tárgyalás, jegyzőkönyv  (JH-GYIO) NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levélVéglegessé vált döntés alkalmasság hatályának hosszabbításáról

Meghallgatás  (JH-GYIO)Függő hatályú döntés(JH-GYIO) Eljárás megszüntető végzés
 Gyermekvédelmi szakszolgálat kérelem továbbítása a csatolt iratokkalHiánypótlás Hiánypótló végzésIGEN NEMHosszabbításról döntés

Másodfokú határozat
Döntéshozatal Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)IGEN



Örökbefogadásra alkalmasság felülvizsgálatairánti kérelem benyújtásaJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO) Függő hatályú végzés Hiánypótlás (JH-GYIO) Idéző végzés
IGEN Hiánypótlás végzésFelülvizsgálatról döntés

2.3.2.13. Örökbefogadásra való alkalmasság felülvizsgálataKérelem beérkezése(JH-GYIO) Gyermekvédelmi szakszolgálat kérelem továbbítás csatolt iratokkal
NEMEljárás megszüntető végzés

Függő hatályú döntés(JH-GYIO)Tárgyalás, jegyzőkönyv(JH-GYIO)
Meghallgatás kezdeményezése(JH-GYIO)

Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosításDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása
Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levélVéglegessé vált döntés alkalmasság hatályának hosszabbításárólMásodfokú határozatSaját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)IGENSaját hatáskörben döntés (JH-GYIO) NEM



Örökbefogadásra irányuló kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)
Értesítés személyes meghallgatásraEseti gyámrendelő határozat

Kihelyező határozat
2.3.2.14. Örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezés (titkos örökbefogadás)Örökbefogadni szándékozás és gyermekvédelmi gyámmalegyüttesen előterjesztett kérelem(JH-GYIO) Gyermekvédelmi szakszolgálat iratok megküldéseMeghallgatás előkészítése(JH-GYIO)Gondozásba kihelyezés 30 nap(JH-GYIO)

 Gyermek törvényes képviseletére eseti gyám rendelése (JH-GYIO)JegyzőkönyvKonkrét kérelem(JH-GYIO) Kihelyezési javaslat gyermekvédelmi szakszolgálattólGyermekvédelmi szakszolgálattól eseti gyám személyére javaslat 

Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosítás
Döntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levélMásodfokú határozatSaját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)IGEN
Véglegessé vált döntés örökbefogadásra történő kihelyezésről

Függő hatályú döntés (JH-GYIO) Kihelyező határozatKihelyező határozatFüggő hatályú végzésNEM



Örökbefogadás engedélyezésére irányulókérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)30 napos örökbefogadás előtti gondozás határidejének letelte (JH-GYIO) Bekérő levél
2.3.2.15.1. Örökbefogadás engedélyezése (titkos)      Értesítés személyes meghallgatásraDöntés előkészítése örökbefogadás engedélyezése és  járulékos kérdések (JH-GYIO)
Örökbefogadni szándékozók nyilatkoztatása (JH-GYIO)Pszichológiai vélemény bekérése(JH-GYIO) Gyermekvédelmi szakszolgálattólpszichológiai  vélemény a kihelyezés tapasztalatairólTárgyalás pszichológiai vélemény ismertetése Örökbefogadási szándékmegerősítése. (JH-GYIO) Eredményes Érdemi döntés határozat

Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosítás
Döntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levélVéglegessé vált döntés örökbefogadás engedélyezésérőlés a járulékos kérdésekrőlMásodfokú határozatSaját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)IGEN NEM



Örökbefogadás elutasítására irányuló kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)30 napos örökbefogadás előtti gondozás letelte (JH-GYIO) Bekérő levél
2.3.2.15.2. Örökbefogadás elutasítása (titkos) Értesítés személyes meghallgatásraDöntés előkészítése, örökbefogadási kérelem elutasítása  (JH-GYIO)

Örökbefogadni szándékozók meghallgatására értesítés (JH-GYIO)Pszichológiai vélemény bekérése(JH-GYIO)  Gyermekvédelmi szakszolgálattóla 30 napos gondozási idő   elteltéről,tapasztalatáról pszichológiavélemény (JH-GYIO)Tárgyalás, pszichológiai vélemény ismertetés (JH-GYIO) Eredménytelen Érdemi döntés
Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosítás

Döntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása
Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levélVéglegessé vált döntés örökbefogadási kérelemelutasításárólMásodfokú határozatSaját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)IGEN NEM



Örökbefogadás engedélyezésére irányuló kérelem Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Személyes megjelenéssel felek együttes meghallgatása(JH-GYIO)2.3.2.15.3. Örökbefogadás engedélyezése (nyílt) Megkeresés végzéssel
Döntés örökbefogadás  engedélyezéséről és járulékos kérdésekről  (JH-GYIO)

Környezettanulmány elkészítése (JH-GYIO) Pszichológiai vélemény bekérése(JH-GYIO)  Gyermekjóléti szakszolgálatmegkeresése (JH-GYIO)
Döntés örökbefogadás engedélyezéséről ésjárulékos kérdésekről

Tárgyalás(JH-GYIO)Gondozásba kihelyezés mellőzése(JH-GYIO) Gondozásba kihelyezés (JH-GYIO) Gondozásba kihelyező döntésDöntés elutasítása Gyermekjóléti szakszolgálatvéleménye gondozási időelteltéről (JH-GYIO) Nem javasoltJavasolt
Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosítás

Döntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása
Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés (JH-GYIO)NEMIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levélVéglegessé vált döntés örökbefogadás engedélyezésérőlés járulékos kérdésekrőlMásodfokú határozatSaját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)IGEN NEM



 Szülői felügyeleti jog megszűnésének megállapítására irányuló eljárás Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Nyilatkozat felvételére bármely gyámhatóság illetékes(JH-GYIO) Áttétel végzéssel
2.3.2.16. Szülői felügyeleti jog megszűnésének megállapítása (születendő gyermek esetén) Áttétel végzésselJegyzőkönyv lemondás érvényessége gyermek 6 hetes koráig  (JH-GYIO) Előkészítés (JH-GYIO)

Megkeresés végzéssel
Hatáskör(JH-GYIO)Illetékesség(JH-GYIO) Előkészítés (JH-GYIO) Döntés gyermek ideiglenes hatályúelhelyezésérőlKérelmező 6 héten belül kérelmétvisszavonja(JH-GYIO)Saját maga kívánjanevelni(JH-GYIO) Hozzátartozója kívánja nevelni(JH-GYIO) Család- és Gyermekvédelmi központ, környezettanulmány, védőnői véleménydöntés (JH-GYIO) Megfelelő körülményekNem vonja vissza a kérelmet (JH-GYIO) Döntés az örökbefogadást engedélyező határozatbanEljárás megszüntető végzés 

Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosítás
Döntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés (JH-GYIO)NE MIrat felterjesztés (JH-GYIO) Felterjesztő levélSzülői felügyeleti jog megszüntetésérőlszóló döntés örökbefogadást engedélyezőhatározatbanMásodfokú határozatSaját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)IGEN



Örökbefogadott részére vérségi származásmegismerésére irányuló kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO) Áttétel végzéssel2.3.2.17.1. Örökbefogadott részére vérségi származás megismerése ügyében tájékoztatás I. Áttétel végzésselSzemélyes meghallgatás, jegyzőkönyv (JH-GYIO)

Tájékoztatás megadása írásban/ szóban

Előkészítés (JH-GYIO)
Megkeresés végzéssel

Hatáskör(JH-GYIO)Illetékesség(JH-GYIO) Előkészítés (JH-GYIO) VégzésFüggő hatályú döntés(JH-GYIO)Örökbefogadott  és 14. évet betöltött gyermek(JH-GYIO)Adat bekérése(JH-GYIO) Gyermekvédelmi szakszolgálat Tájékoztatás megadásaSzármazással kapcsolatostájékoztatás (JH-GYIO)
14 év alatti gyermek(JH-GYIO) Örökbefogadást engedélyező hatóságÖrökbefogadott születési helye szerinti anyakönyvvezető



Örökbefogadott részére vérségi származásmegismerésére irányuló eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO) Áttétel végzéssel2.3.2.17.2. Örökbefogadott részére vérségi származás megismerése ügyében tájékoztatás II. Áttétel végzésselÖrökbefogadott nagykorú és14. életévet betöltött gyermektermészetes személyazonosítóadat iránt  (JH-GYIO)
Tájékoztatás megadása szóban / írásban

Előkészítés (JH-GYIO)
Megkeresés végzéssel

Hatáskör(JH-GYIO)Illetékesség(JH-GYIO)Személyes meghallgatás, jegyzőkönyv(JH-GYIO) Függő hatályú döntésFüggő hatályú döntés(JH-GYIO)Meghallgatásra szülő, testvér, képviselő megkeresése (JH-GYIO)Adatok bekérése(JH-GYIO) Gyermekjóléti szakszolgálat Végzés idézésSzármazással kapcsolatostájékoztatás (JH-GYIO)
Előkészítés (JH-GYIO)

Örökbefogadást engedélyezőhatóságÖrökbefogadott születési helyeszerinti anyakönyvvezető TájékoztatásIGEN



Örökbefogadott részére vérségi származásmegismerésére irányuló kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO) Áttétel végzéssel2.3.2.17.3. Örökbefogadott részére vérségi származás megismerése ügyében tájékoztatás III. Áttétel végzésselSzemélyes meghallgatás, Jegyzőkönyv(JH-GYIO)
Előkészítés (JH-GYIO)

Megkeresés végzéssel
Hatáskör(JH-GYIO)Illetékesség(JH-GYIO) Előkészítés (JH-GYIO) Függő hatályú végzésFüggő hatályú döntés(JH-GYIO)Örökbefogadott nagykorú és 14. évét betöltött gyermek természetes személyazonosító adat(JH-GYIO)Adat bekérése(JH-GYIO) Gyermekvédelmi szakszolgálat Idéző végzésÖrökbefogadást engedélyező hatóságÖrökbefogadott születési helye szerinti anyakönyvvezetőSzülő felkutatása (JH-GYIO)Szülő nem járult hozzá (JH-GYIO) A gyermek érdekével ellentétes  (JH-GYIO) Tájékoztatás elutasítása határozattalSaját hatáskörben döntés (JH-GYIO) Jogorvoslati kérelem(JH-GYIO)Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO)Irat felterjesztés (JH-GYIO)Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztályDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatásaNEM IGEN Visszavonás, módosításFelterjesztő levélMásodfokú határozatTájékoztatás elutasítása NEM



Vér szerinti szülő egészségügyi adataira irányulóeljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO) Áttétel végzéssel

Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosításDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

2.3.2.18. Tájékoztatás vér szerinti szülő egészségügyi adatairól Áttétel végzéssel
Benyújtott jogorvoslat(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés (JH-GYIO)Irat felterjesztés (JH-GYIO) IGENNEM Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO) Felterjesztő levélTájékoztatásról döntés

Előkészítés (JH-GYIO)
Megkeresés végzéssel

Hatáskör(JH-GYIO)Illetékesség(JH-GYIO)Személyes meghallgatás, jegyzőkönyv(JH-GYIO) Függő hatályú döntésFüggő hatályú döntés(JH-GYIO)Adatok bekérése(JH-GYIO) Nemzeti EgészségbiztosításiAlapkezelő adatkérés Jegyzőkönyvben személyesenElutasítás (JH-GYIO)
Előkészítés (JH-GYIO)

Tájékoztatás (JH-GYIO) Tájékoztatás megadásának elutasítása Döntés  (JH-GYIO)
Másodfokú határozat

Idéző végzés
NEM



Örökbefogadás felbontására irányuló eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Felek kölcsönös kérelme(JH-GYIO) Áttétel végzéssel
2.3.2.19. Örökbefogadás felbontása kölcsönös kérelem Áttétel végzésselFüggő hatályú végzés.  (JH-GYIO) Előkészítés (JH-GYIO)

Megkeresés végzéssel
Hatáskör(JH-GYIO)Illetékesség(JH-GYIO) Előkészítés (JH-GYIO) Függő hatályú döntésMeghallgatás(JH-GYIO)Kiskorú részére gyámrendelés(JH-GYIO)Tárgyalás(JH-GYIO) Gyermekjóléti szakszolgálat, környezettanulmány, pedagógiai vélemény Döntés határozatGyermekjóléti intézkedés alkalmazása (JH-GYIO)

Idéző végzésBizonyítási eljárás(JH-GYIO)Örökbefogadás felbontása(JH-GYIO) Gyámrendelő határozatJavaslat helyzetértékelés Nevelésbe vételi határozatKormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosításDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása
Benyújtott jogorvoslat(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés (JH-GYIO)Irat felterjesztés (JH-GYIO) IGENNEM Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO) Felterjesztő levélVéglegessé vált döntés örökbefogadás felbontásárólMásodfokú határozatNEM



Örökbefogadás felbontása iránt perindításra irányuló hivatali eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO) Feljelentés2.3.2.20. Örökbefogadás felbontása iránt perindítás Megkeresés végzéssel
Keresetlevél előkészítése  (JH-GYIO)Örökbefogadás utánkövetésesorán felmerült kiskorú bántalmazása(JH-GYIO) Megkeresés végzésselSzülők meghallgatása(JH-GYIO) Megkeresés végzésselKeresetörökbefogadás felbontására(JH-GYIO)

Család- és gyermekjóléti központkörnyezettanulmány, pedagógiaivéleményKezdeményezés kiskorúkiemelésére a családból(JH-GYIO) Büntetőeljárás kezdeményezésAnyakönyvi kivonat bekérése Idéző végzésIdeiglenes hatályú elhelyezésJelzőrendszeri tapasztalatok, véleményekgyermekjóléti szakszolgálat Keresetlevél benyújtásaa bíróságra
Bántalmazás fennállása

Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosításDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása
Benyújtott jogorvoslat(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés (JH-GYIO)Irat felterjesztés (JH-GYIO) IGENNEM Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO) Felterjesztő levélÖrökbefogadás felbontása iránti per megindításaMásodfokú határozatNEMIGEN



Örökbefogadás utánkövetésére irányuló eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)2.3.2.21. Örökbefogadás utánkövetése Örökbefogadási határozatrendelkező részében döntésÖrökbefogadást engedélyező határozat jogereje után 6 hónap  (JH-GYIO)
Utánkövetés ellenőrzése

Hivatalból örökbefogadást engedélyező határozatban elrendelés(JH-GYIO)Teljesítés (JH-GYIO) Utánkövetést végző szakemberek személyes találkozása
Családba való beilleszkedés  (JH-GYIO)

Utánkövetést végző szervezet felkérése(JH-GYIO)
Felkérés az utánkövetést végző szervnekÖrökbefogadást engedélyező határozat jogereje után másfél év  (JH-GYIO)visszajelzésUtánkövetésijelzés ellenőrzése(JH-GYIO) Család- és gyermekjóléti központ megkeresésesegítségnyújtásraBeilleszkedés nehézsége (JH-GYIO)



Áldozatsegítői pénzügyi segély kérelem benyújtásaJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-GYIO)
Függő hatályú végzésHatáskör Vizsgálata (JH-GYIO) Hiánypótló végzésNincs Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás

Nyomozóhatóság, bíróság, ügyészségTényállás tisztázása(JH-GYIO) NEMMegszüntető végzésKészpénzközvetlenül Postai, banki utalás Igazságügyi Minisztérium értesítése Érdemi határozatIratfelterjesztés (JH-GYIO) KormányhivatalGyámügyi és IgazságügyiFőosztály Másodfokú határozatDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

2.3.2.22.1. Áldozatsegítői eljárásban azonnali pénzügyi segélyElutasítás előkészítése (JH-GYIO)Hiánypótlás előkészítése (JH-GYIO)Függő hatályú döntés(JH-GYIO)Igazolás bekérése(JH-GYIO) Benyújtott jogorvoslatIGEN Felterjesztő levél Véglegessé váltdöntés pénzügyi segélyről
NEMIGEN



Azonnali pénzügyi segély visszafizetésre kötelezés hivatalból Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)
Hiánypótló végzésKérelemre méltányossági részletfizetés halasztás (JH-GYIO)

Hivatalból (JH-GYIO)illetékesség vizsgálata (JH-GYIO) Visszafizetésre kötelező döntés(egyösszegű)döntés
Nyomozóhatóság jelzése

Ügyfél kérelméreIGEN
2.3.2.22.2. Áldozatsegítési eljárásban pénzügyi segély visszafizetésre kötelezésÁttétel előkészítése (JH-GYIO) Áttétel végzésselElőzményi iratanyag felülvizsgálata (JH-GYIO) NEMHiánypótlás (JH-GYIO) Döntés méltányosságban

Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosításDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása
Benyújtott jogorvoslat(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés (JH-GYIO)Irat felterjesztés (JH-GYIO) IGENNEM Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO) Felterjesztő levélVéglegessé vált döntés visszafizetésről és méltányosságrólMásodfokú határozatNEM



Áldozatsegítésben érdekérvényesítésre kérelem benyújtásaJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)
Szükségestájékoztatás megadása technikai határozattal

Nyomozóhatóság, bíróság, ügyészségHatáskör vizsgálata (JH-GYIO) Bíróság – tanúgondozás, védett szálláshely – Országos Kríziskezelő és Intervenciós Központ Eljárás megszüntetésről értesítés (technikai határozat)Végzés megkeresés
2.3.2.23. Áldozatsegítési eljárásban érdekérvényesítés elősegítéseEljárás megszüntetésének előkészítése (JH-GYIO)NincsIgazolás bekérése(JH-GYIO)Tényállás tisztázása (JH-GYIO)Igazolás bekérése(JH-GYIO)Tájékoztatás írásban(JH-GYIO)Jogi tanácsadás(JH-GYIO)Egyéb segítségnyújtás(JH-GYIO)Érzelmi segítségnyújtás szóban(JH-GYIO) Érdekérvényesítés elősegítése



Áldozati státusz igazolási kérelem benyújtásaJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-GYIO)Hatáskör (JH-GYIO) Végzés elutasításNyomozóhatóság, Bíróság, ÜgyészségIGEN Igazolás kiadásának megtagadása (technikai határozat)Megkeresés végzés NEM
2.3.2.24. Áldozati státusz igazolása Elutasítás előkészítése (JH-GYIO)Igazolás kiadása (JH-GYIO)Igazolás bekérése (JH-GYIO)

Kormányhivatal Gyámügyi és IgazságügyiFőosztály Visszavonás, módosítás
Döntés megsemmisítése Döntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása

Benyújtott jogorvoslat(JH-GYIO)Saját hatáskörben döntés (JH-GYIO)Irat felterjesztés (JH-GYIO) IGENNEM Saját hatáskörben visszavonás, módosítás (JH-GYIO) Felterjesztő levélDöntés áldozati státuszrólMásodfokú határozatNEM



Kárenyhítési eljárásban kérelem benyújtásaJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-GYIO)Hatáskör (JH-GYIO) Felterjesztő levél II. fokú hatóságnakNyomozóhatóság, bíróság, ügyészség LevélFelterjesztő levélKormányhivatalGyámügyi és Igazságügyi Főosztály
2.3.2.25. Kárenyhítési eljárásban támogatás Felterjesztés előkészítése (JH-GYIO)Igazolás bekérése(JH-GYIO)Igazolás bekérése(JH-GYIO)Igazolás beérkezése után iratok felterjesztése(JH-GYIO)

Másodfokú hatóságtól visszaérkező döntés



Áldozatsegítési eljárásban együttműködésre, kapcsolattartásra irányuló eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-GYIO)

Együttműködő szervek felé jelzés megtétele

Nyomozóhatóság, bíróság, ügyészségMenekültügyi hatóság,  idegenrendészeti hatóságKonzuli szolgálatHelyi és nemzetiségi önkormányzatEgészségügyi intézményekIfjúságvédelmi szervezetekSzemélyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekCsaládsegítő szolgálatAlap- és szakellátást nyújtó szociális szolgáltatók és intézményekKözoktatási intézményekPolgárőrségCivil szervezetekVallási közösségek
Együttműködés

Írásbeli  jelzés megküldése

Együttműködés

Szükség szerinti Jelzés (JH-GYIO)

2.3.2.26.Áldozatsegítési eljárásban együttműködés és kapcsolattartás

Kapcsolattartás (JH-GYIO) Együttműködés és kapcsolattartás megvalósulása



Peren kívüli jogi segítségnyújtásra irányuló kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Illetékesség(JH-GYIO)Hatáskör(JH-GYIO) Végzés eljárás megszüntetéséről,visszautasítás2.3.2.27.  Peren kívüli jogi segítségnyújtás
Végzés áttételrőlHiánypótló végzésDöntés(JH-GYIO) Végzés függő hatályú döntésről

Rászorultsághiánya(JH-GYIO) Átvállalás (JH-GYIO)Előlegzés(JH-GYIO) Engedélyező határozatEljárás megszüntető végzésNEMElutasító határozat -véglegessé vált
ElőkészÍtés (JH-GYIO)Előkészítés (JH-GYIO)Rászorultság vizsgálata(JH-GYIO)Függő hatályú döntés (JH-GYIO) NEM IGEN

Közigazgatási határozat felülvizsgálataIrat felterjesztés(JH-GYIO)Közigazgatási és munkaügyi bíróság IGEN

Peren kívüli jogi segítségnyújtásra irányuló kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Peren kívüli jogi segítségnyújtásra irányuló kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)

Döntés peren kívüli jogi segítségnyújtásról

Végzés áttételről
NEM



Jogi segítő díjazására kérelem benyújtása Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Teljesítés igazolás, számla (JH-GYIO)
Számla visszaküldése levéllelHibátlan(JH-GYIO) Hibás(JH-GYIO) IGENKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

2.3.2.28. Jogi segítő díjazása

Számla rögzítése iktatórendszerbe (JH-GYIO) NEMDöntés nélküli irattárba helyezésSzámla továbbításaII. fokú hatóság felé (JH-GYIO)  Igazságügyi MinisztériumSzámla kifizetése



Támogatás polgári peres eljárásban kérelemreJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Illetékesség(JH-GYIO)Hatáskör(JH-GYIO)     Végzés eljárás megszüntetéséről,visszautasítás2.3.2.29.1.  Támogatás polgári peres eljárásban Végzés áttételrőlIGENDöntéselőkészítés(JH-GYIO) Függő hatályú végzésMegállapító  határozatEngedélyezés (JH-GYIO)Kérelem hiányos, nembírálható el (JH-GYIO) NEMEljárás megszüntető végzésElutasítás (JH-GYIO)Pártfogó ügyvédi díjat az állam viseli  (JH-GYIO) Pártfogó ügyvédidíját az állammegelőlegezi (JH-GYIO)
Előkészítés(JH-GYIO)Előkészítés(JH-GYIO) Végzés hiánypótlásrólFüggő hatály(JH-GYIO) Engedélyező határozatKözigazgatási határozat felülvizsgálataIrat felterjesztés(JH-GYIO)Közigazgatási és munkaügyi bíróság

IGEN
Döntés támogatásrólNEM Elutasító határozat

Végzés áttételről



Támogatás polgári peres eljárásban irányuló kérelemreJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Illetékesség(JH-GYIO)Hatáskör(JH-GYIO) Végzés eljárás megszüntetéséről,visszautasítás2.3.2.29.2.  Támogatás polgári peres eljárásban
Kérelem elbírálható (JH-GYIO)

Végleges döntés pártfogó ügyvéd kirendeléséről
Végzés áttételről

Kirendelő végzés meghozatala(JH-GYIO) Engedélyező végzésKérelem hiányos, nembírálható el (JH-GYIO) Függő hatályú végzés Hiánypótlásra felszólító végzés IGEN NEMEljárás megszüntető végzés
Előkészítés (JH-GYIO)Előkészítés (JH-GYIO)Függő hatályú döntés Végzés áttételről



Pártfogó ügyvédi díjának megállapítása iránti kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO) Elutasító határozat2.3.2.30.1. Jogi segítségnyújtásban pártfogó ügyvéd díjának megállapítása (egy ügyvéd) Függő hatályú döntés  Díjmegállapítás előkészítése(JH-GYIO) Véglegessé váltdíjmegállapító határozatHatáridőn belül(JH-GYIO) I. fokú BíróságII. fokú BíróságFüggő hatály(JH-GYIO) Közigazgatási határozat felülvizsgálataIrat felterjesztés(JH-GYIO)Közigazgatási és munkaügyi bíróság IGEN Döntés pártfogó ügyvéd díjárólNEMPártfogó ügyvéd díjmegállapításiránti kérelmeEljárás megindítása(JH-GYIO)Határidő vizsgálat(JH-GYIO) Határidőn túli benyújtás



Pártfogó ügyvédi díjának megállapítása iránti kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)A korábban eljárt pártfogó ügyvéd értesítése(JH-GYIO) Tájékoztató levél2.3.2.30.2. Jogi segítségnyújtásban pártfogó ügyvéd díjának megállapítása ( több ügyvéd) Függő hatályú döntés Díjmegállapítás előkészítése(JH-GYIO) Véglegessé váltdíjmegállapító határozatHatáridőn belül(JH-GYIO) I. fokú BíróságII. fokú BíróságFüggő hatály(JH-GYIO) Közigazgatási határozat felülvizsgálataIrat felterjesztés(JH-GYIO)Közigazgatási és munkaügyi bíróság IGEN Megállapítás pártfogó ügyvédek díjárólNEMKérelem(JH-GYIO) Pártfogó ügyvéd díjmegállapításiránti kérelmeEljárás megindítása(JH-GYIO)



Pártfogó ügyvédi díjának kifizetésére irányuló eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Számla benyújtása(JH-GYIO) Levél visszaküldése javításraHibátlan(JH-GYIO) Hibás(JH-GYIO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály2.3.2.31.Jogi segítségnyújtásban pártfogó ügyvéd díjának kifizetéseSzámla rögzítése (JH-GYIO) Döntés nélküli irattárba helyezésSzámla továbbítása II. fokú hatóság felé (JH-GYIO) Igazságügyi MinisztériumSzámla kifizetése NEMIGEN



Pártfogó ügyvéd díjának viselése, visszatérítése és törlése Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-GYIO)Hivatalból(JH-GYIO) Véglegessé vált határozat megküldéseDöntés (JH-GYIO) Felszólító levélÁllam ÜgyfélkérelmezőEllenérdekű fél Határozat visszafizetésrőlKifizeti Nem fizeti ki10.000 Ft alatt 10.000 Ft felettTartozás törlése Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatal Levél tartozás törléséreFelkérés adók módjára történő behajtásáraNEM2.3.2.32.1. Jogi segítségnyújtási eljárásban pártfogó ügyvéd díjának ügyfél általi viselése, visszatérítése és törléseFelszólítás (JH-GYIO) Pártfogó ügyvéd díjának viselése, visszafizetéseés törléseKözigazgatási határozat felülvizsgálataIrat felterjesztés(JH-GYIO)Közigazgatási és munkaügyi bíróság IGENNEM



Pártfogó ügyvéd díjának viselésére irányuló eljárásJárási HivatalGyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-GYIO)Állam Ellenérdekű fél ÜgyfélDíjmegállapító határozat véglegessé válása(JH-GYIO)Pártfogó ügyvédrészéről számla benyújtása(JH-GYIO)2.3.2.32.2. Jogi segítségnyújtásban pártfogó ügyvéd díjának állam általi viseléseDíjviselés a bíróság döntésétől függően Levél visszaküldése javításraKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztálySzámla rögzítése (JH-GYIO) Döntés nélküli irattárba helyezésSzámla továbbítása II. fokú hatóság felé (JH-GYIO) Igazságügyi MinisztériumPártfogó ügyvéd díjának viseléseNEMIGENHibátlan(JH-GYIO) Hibás(JH-GYIO)



Támogatás büntető eljárásban kérelemreJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Illetékesség(JH-GYIO)Hatáskör(JH-GYIO) Végzés eljárás megszüntetéséről,visszautasításról2.3.2.33.1.  Támogatás büntető eljárásban Végzés áttételrőlIGENDöntéselőkészítés(JH-GYIO) Függő hatályú végzésKérelem hiányos, nembírálható el (JH-GYIO) NEMEljárás megszüntető végzés
Előkészítés(JH-GYIO)Előkészítés(JH-GYIO) Végzés hiánypótlásrólFüggő hatály(JH-GYIO) Engedélyező határozatKözigazgatási határozat felülvizsgálataIrat felterjesztés(JH-GYIO)Közigazgatási és munkaügyi bíróság

IGEN
Döntés támogatásrólNEM Elutasító határozatRászorultsághiánya(JH-GYIO)

Végzés áttételről



Támogatás büntető eljárásban, díjmegállapításrairányuló kérelemJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO) Elutasító határozat2.3.2.33.2. Támogatás büntető eljárásban, díjmegállapítás 
Függő hatályú döntés  Díjmegállapítás előkészítése(JH-GYIO) Véglegessé váltdíjmegállapító határozatHatáridőn belül(JH-GYIO) NyomozóhatóságI. és II. fokú BíróságFüggő hatály(JH-GYIO)

Közigazgatási határozat felülvizsgálataIrat felterjesztés(JH-GYIO)Közigazgatási és munkaügyi bíróság
IGEN

Döntés pártfogó ügyvéd díjárólNEM
Pártfogó ügyvéd díjmegállapításiránti kérelmeEljárás megindítása(JH-GYIO)Határidő vizsgálat(JH-GYIO) Határidőn túli benyújtás



Támogatás felülvizsgálata, módosítás – peren kívüli eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)
Támogatás hatálybantartása(JH-GYIO)

Hivatalból(JH-GYIO)2.3.2.34.1.    Támogatás felülvizsgálata, módosítás – peren kívüli eljárásÜgyfél nem nyilatkozik (JH-GYIO)
Támogatást igénybe vette, ügyvéd ki van fizetve (JH-GYIO)Támogatási formamódosítása (JH-GYIO)Feltételek fennállnak (JH-GYIO) Érdemi döntés határozatÉrdemi döntés határozat

Ügyfél nyilatkozik (JH-GYIO)Már csak előlegzésre jogosult (JH-GYIO) Támogatásra nem jogosult (JH-GYIO) Érdemi döntés határozatMegvonás (JH-GYIO) Érdemi döntés határozatTámogatást igénybe vette, de az ügyvéd nincs fizetve (JH-GYIO) Nem vette még igénybe (JH-GYIO)Megvonó határozat és egyben visszafizetésrekötelezés(JH-GYIO) Megvonó határozatés külön visszafizetésrekötelezés(JH-GYIO) Megvonás (JH-GYIO)Közigazgatási határozat felülvizsgálataIrat felterjesztés(JH-GYIO)Közigazgatási és munkaügyi bíróság
IGEN

Véglegessé vált döntés peren kívüli támogatásfelülvizsgálatárólNEM



Támogatás felülvizsgálata során módosításra és megvonásra irányuló peres eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)Hivatalból felülvizsgálat elrendelése 2 évente(JH-GYIO)2.3.2.34.2.  Támogatás felülvizsgálata során módosítás és megvonás (peres eljárásban)Per folyamatban van (JH-GYIO) Pártfogó ügyvédet nem vette igénybe (JH-GYIO)Támogatás feltételei továbbra is fennállnak (JH-GYIO) Felülvizsgálat(JH-GYIO) Megvonási eljárás (lsd.2.3.2.34.3)(JH-GYIO)
Bíróság LevélKöltségmentességbenrészesült (JH-GYIO) Nem részesültköltségmentességben (JH-GYIO)Megállapított előlegzésmódosítása (JH-GYIO) Támogatás feltételei nem állnak  fenn (JH-GYIO)Támogatási forma módosítása (JH-GYIO)Támogatás hatálybantartása (JH-GYIO)

Per lezárult (JH-GYIO) ÉRTESÍTÉS Érdemi döntés nélkülIrattárba helyezésPártfogó ügyvédetIgénybe vette(JH-GYIO) Érdemi döntés határozatÉrdemi döntés határozatFelülvizsgálat elrendelésevégzésselÉrdemi döntés határozatKözigazgatási határozat felülvizsgálataIrat felterjesztés(JH-GYIO) IGEN
Döntés támogatás felülvizsgálata tárgyábanNEMKözigazgatási és munkaügyi bíróság



Támogatás felülvizsgálata során megvonásra irányuló eljárásJárási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: JH-GYIO)
Támogatás előrehatóhatályú megvonása(JH-GYIO)

Hivatalból(JH-GYIO)Megvonás(JH-GYIO)2.3.2.35.    Támogatás felülvizsgálata során megvonás
Ingyenes támogatás (JH-GYIO)

Érdemi döntés határozatÉrdemi döntés határozat Díjmegállapítás(JH-GYIO) Díjmegállapítás (JH-GYIO)
 Előlegzés (JH-GYIO)Jóhiszemű (JH-GYIO) Rosszhiszemű (JH-GYIO) Jóhiszemű (JH-GYIO) Rosszhiszemű (JH-GYIO)Támogatás Visszaható hatályúmegvonása(JH-GYIO) Támogatás előrehatóhatályú megvonása(JH-GYIO) Támogatás visszahatóhatályú megvonása(JH-GYIO)Díjmegállapítás (JH-GYIO) Díjmegállapítás (JH-GYIO) Visszafizetésre kötelezés(JH-GYIO) Visszafizetésre kötelezés(JH-GYIO)  Visszafizetésre kötelezés(JH-GYIO)Irat felterjesztés(JH-GYIO)Közigazgatási és munkaügyi bíróság

IGENDöntés pártfogó ügyvéd díjárólNEMKözigazgatási határozat felülvizsgálata



Vissza nem térített támogatás összegénekBehajtására irányuló eljárás Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-GYIO)Hivatalból(JH-GYIO) Felszólító levélNem fizeti ki
10.000 Ft alatt 10.000 Ft felettTartozás törlése Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatal Levél tartozás törléséreFelkérés adók módjára történő behajtásáraNEM

2.3.2.36. Vissza nem térített támogatás összegének behajtása
Felszólítás (JH-GYIO)

Vissza nem térített tartozás törlése
Behajthatatlanságinyilatkozat

Intézkedés nélkül irattárIGE N



2.3.2.37.Természetes személyek adósságrendezési eljárásában főhitelező előtt folyó sikeres kezdeményezés utáni eljárás
Belföldi jogsegély- gépjármű nyilvántartás- környezettanulmány(CsSz)Hiánypótlásra való felhívás(CsSz)
Igazolás kiállítása(CsSz)

Adós kérelmének továbbításaJárási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Családi Csődvédelmi Szolgálat(továbbiakban: CsSz)

Kérelem és iratok visszaküldése(CsSz) Igazolás

Kérelem
Belföldi jogsegélyHiánypótlásra felhívásIGEN Iratok továbbítása sikertelenségmegállapítása céljából(CsSz) Felterjesztő levél

     Tájékoztatás
NEMJogosultságvizsgálat lefolytatása(CsSz)IGEN Jogosultságvizsgálat

Kérelem és tájékoztató levél

Tájékoztatás az eljárásmegindításáról(CsSz)Eljárás megindulásatényénekARE rendszerben történő rögzítése(CsSz)Dokumentumokellenőrzése(CsSz)Saját adatlekérések- KHR- IPL- Takarnet(CsSz) Kormányablak Osztály,Polgármesteri Hivatal JegyzőjeHiánypótlást teljesítiaz ügyfél?
Hirdetmény közzététele(CsSz) Hirdetmény

Tájékoztatás bevonhatóvagyonról(CsSz)      TájékoztatásFőhitelező
Jogosult az ügyfél?Kérelem adatainakrögzítése az ARErendszerben(CsSz)

FőhitelezőIngatlan- és gépjárműnyilvántartási feljegyzés(CsSz) Feljegyzés kérésKormányablak Osztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály
Miskolci JárásbíróságNEM

Illetékességfennáll?(CsSz) TájékoztatásáttételrőlKérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(CsSz)Hitelezők, végrehajtást foganatosítószervekIGEN NEM



2.3.2.38. Főhitelező által indított adósságrendezési eljárás sikertelensége esetén indítandó eljárásAdós kérelmének továbbítása sikertelenségre való hivatkozással – hiánypótlást nem teljesít, vagy minimális törlesztőrészletet nem fizet meg az adós -Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Családi Csődvédelmi Szolgálat(továbbiakban: CsSz) Kérelem megküldése éstájékoztatás sikertelenségről
Kérelem és felterjesztő levél     TájékoztatásTájékoztatás az eljárássikertelenségéről(CsSz) Hitelezők, végrehajtást foganatosítószervekEljárás sikertelenségetényénekARE rendszerben történő rögzítése(CsSz) Miskolci Járásbíróság Adós, adóstárs,egyéb kötelezettKérelem és iratoktovábbítása sikertelenségmegállapítása céljából(CsSz)

Illetékességfennáll?(CsSz) Tájékoztatás áttétele illetékesség hiánya miatt(CsSz) TájékoztatásáttételrőlIGEN NEM



2.3.2.39.Családi csődvédelmi szolgálathoz benyújtott adósságrendezési kérelem (főhitelező hiányában)
Belföldi jogsegély- gépjármű nyilvántartás- környezettanulmány(CsSz)Hiánypótlásra való felhívás(CsSz)
Igazolás kiállítása(CsSz)

Kérelem benyújtása Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Családi Csődvédelmi Szolgálat(továbbiakban: CsSz)

Kérelem és iratok továbbítása(CsSz) Igazolás

Kérelem nyomtatvány
Belföldi jogsegélyHiánypótlásra felhívásNEMIGEN Iratok továbbítása sikertelenségmegállapítása céljából(CsSz) Felterjesztő levél
     Tájékoztatás

NEMJogosultságvizsgálat lefolytatása(CsSz)IGEN Jogosultságvizsgálat
Kérelem és felterjesztő levél

Tájékoztatás az eljárásmegindításáról(CsSz) Hitelezők, végrehajtást foganatosítószervekEljárás megindulásatényénekARE rendszerben történő rögzítése(CsSz)Dokumentumokellenőrzése(CsSz)Saját adatlekérések- KHR- IPL- Takarnet(CsSz) Kormányablak Osztály,Polgármesteri Hivatal JegyzőjeHiánypótlást teljesítiaz ügyfél?
Hirdetmény közzététele(CsSz) HirdetményJogosult az ügyfél?Kérelem adatainakrögzítése az ARErendszerben(CsSz)

Miskolci JárásbíróságIngatlan- és gépjárműnyilvántartási feljegyzés(CsSz) Feljegyzés kérésKormányablak Osztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály

Átvételi elismervény kiállítása(CsSz)     ÁtvételielismervényAdós
Miskolci Járásbíróság

Illetékességfennáll?(CsSz) Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(CsSz) TájékoztatásáttételrőlIGEN NEM



2.3.2.40.Adósságrendezési ügyben hozott jogerős bírósági végzést követő intézkedések megtétele
Hitelezői igények összesítése, besorolása(CsSz)Egyezségi javaslat elkészítése(CsSz)

Egyezségi tárgyalásmegtartása,jegyzőkönyv készítése(CsSz)

Jogerős bírósági végzés megküldéseadósságrendezési eljárás elrendeléséről Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Családi Csődvédelmi Szolgálat(továbbiakban: CsSz)

Egyezség és jegyzőkönyv továbbításabírósági jóváhagyásra(CsSz)

Jogerős bírósági végzés
Egyezségi javaslatÍrásbeli szavazatok összesítése(CsSz)
   Együttműködési megállapodás

EGYEZSÉGI TÁRGYALÁSEgyezségi javaslatmegküldése(CsSz) ÍRÁSBELI SZAVAZÁS Egyezségi javaslat
Egyezség, jegyzőkönyvés felterjesztő levél

Együttműködési megállapodás megkötése(CsSz)Tájékoztatás az eljárássalkapcsolatban(CsSz)Jövedelemfelosztási terv elkészítése(CsSz)
Hirdetmény

 Írásbeli szavazás vagytárgyalás megtartásaEgyezség átdolgozása(CsSz)
Miskolci Járásbíróság

Jogerős elrendelésARE rendszerben történő rögzítése(CsSz)  TájékoztatásAdósHirdetmény közzététele(CsSz)
  JövedelemfelosztásitervFelhívás egyezségkötésre(CsSz) FelhívásMódosítási javaslatok összesítése (CsSz) Létrejön azegyezség?IGEN NEM Eredménytelenségről készült jegyzőkönyv megküldéseadósságtörlesztési eljárásmegindításához(CsSz) Jegyzőkönyvés felterjesztőlevélMiskolci Járásbíróság

HitelezőkAdósAdósHirdetmény és jogerős végzés megküldése tájékoztatásul(CsSz)Felhívás adósságrendezéstényének feljegyzésére (CsSz) Hirdetmény, jogerős végzésFeljegyzés kérésNAV, helyi önkormányzatiadóhatóságHitelezők
 HitelezőiigényekKormányablak Osztály Ingatlan-nyilvántartási OsztályIgazságügyi MinisztériumAdósságrendezési, Nyilvántartási,Irányítási és Módszertani Osztály

Végrehajtást foganatosító szervek, zálogjogosult, egyéb kötelezett
HitelezőkHitelezők

Miskolci Járásbíróság



2.3.2.41.Adósságrendezési eljárásban bíróság által elrendelt egyezség végrehajtásaEgyezséget jóváhagyó végzés megküldéseJárási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Családi Csődvédelmi Szolgálat(továbbiakban: CsSz) Egyezséget jóváhagyóvégzés
    FelhívásAdós, adóstársbeszámoltatása félévente(CsSz)

Az egyezség végrehajtása során azadós, adóstárs, egyéb kötelezettgazdálkodásának felügyelete(CsSz)

Záró elszámolás készítése(CsSz)
Egyezség félévesvégrehajtásáról készültbeszámoló megküldése(CsSz)

Záró elszámolásHitelezők,egyéb kötelezettAz adós, adóstárs a megadott határidőn belülteljesítette az egyezségbenfoglaltakat?IGEN NEM Miskolci JárásbíróságJegyzőkönyv készítése arról, hogy nem teljesültek a vállalások(CsSz) BeszámolóJegyzőkönyvHitelezők,egyéb kötelezett Miskolci Járásbíróság
Felmerül olyan körülmény, ami alapján nem lett volna helye az adósságrendezéskezdeményezésének?NEM IGEN Jegyzőkönyv készítése arról, hogy nem lett volna helye kezdeményezésnek(CsSz) Jegyzőkönyv

Adós, adóstárs,hitelezők,egyéb kötelezett Miskolci Járásbíróság
Miskolci JárásbíróságAdós, adóstárs

Miskolci Járásbíróság



2.3.2.42.Adósságtörlesztési eljárásJogerős bírósági végzés megküldéseadósságtörlesztésieljárás elrendeléséről Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Családi Csődvédelmi Szolgálat(továbbiakban: CsSz)

Adósságtörlesztési tervmegküldésebírósági jóváhagyásra(CsSz)

Jogerős bírósági végzés

Felhívás ésadósságtörlesztésiterv
Adósságtörlesztési terv

Bevételi és követeléslista megküldése észrevételezésre(CsSz)
Jogerős elrendelésARE rendszerben történő rögzítése(CsSz)  TájékoztatásAdósRendelkezésre álló vagyon ésbevételek listájának összeállítása(CsSz)Felhívás hitelezőknek, hogyállítsák össze követeléseiklistáját(CsSz)     Vagyon és bevételeklistájaFelhívásAdós, adóstársHitelezőkBevételi és követeléslista véglegesítésea visszajelzések alapján(CsSz)Adósságtörlesztésihitelezői besoroláselkészítése(CsSz)Adósságtörlesztési terv összeállítása(CsSz)Adósságtörlesztési tervmegküldése észrevételezésre(CsSz)Adósságtörlesztési tervátdolgozása(CsSz) Adós, adóstárs Egyéb kötelezettHitelezőkAdósságtörlesztési tervvéglegesítése(CsSz) Adósságtörlesztési tervAdós, adóstárs Hitelezők Egyéb kötelezettMiskolci Járásbíróság

Miskolci Járásbíróság



2.3.2.43.Adósságtörlesztési végzés végrehajtásaAdósságtörlesztési végzés megküldéseJárási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Családi Csődvédelmi Szolgálat(továbbiakban: CsSz) Adósságtörlesztési végzés
    FelhívásAdós, adóstársbeszámoltatása félévente(CsSz)

Az adósságtörlesztési végzés végrehajtása során azadós, adóstárs gazdálkodásánakfelügyelete(CsSz)

Záró elszámolás készítése(CsSz)
Az adósságtörlesztés félévesvégrehajtásáról készültbeszámoló megküldése(CsSz)

Záró elszámolásAdós, adóstárs,hitelezők,egyéb kötelezett Az adósságtörlesztési végzésvégrehajtása során az adós teljesíti kötelezettségeit?IGE N NEM Miskolci JárásbíróságJegyzőkönyv készítése arról, hogy az adós súlyosanmegsértette kötelezettségeit(CsSz) BeszámolóJegyzőkönyvHitelezők,egyéb kötelezett Miskolci JárásbíróságNEM IGEN Jegyzőkönyv készítése arról, hogy nem lett volna helye kezdeményezésnek(CsSz) Jegyzőkönyv
Adós, adóstárs,hitelezők,egyéb kötelezett Miskolci Járásbíróság

Miskolci JárásbíróságAz adós, adóstárs vagyonértékesítésénekellenőrzése(CsSz)Felmerült olyan körülmény, ami alapján nem lett volna helye az adósságrendezéskezdeményezésének?    Adó ésértékbizonyítványbekéréseHelyi önkormányzati adóhatóságMiskolci Járásbíróság



2.3.2.44.Adósságtörlesztési eljárás megszüntetéseAdósságrendezési eljárást megszüntetővégzés megküldéseJárási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Családi Csődvédelmi Szolgálat(továbbiakban: CsSz) Bírósági végzés
Adósságrendezési eljárás lezárulása,családi vagyonfelügyelő megbízatásánakmegszűnése(CsSz)

Adósságrendezés bejegyzése az ARE rendszerbe(CsSz)  Felkérés törlésreKormányablak Osztály,Ingatlan-nyilvántartási Osztály NAV, helyi önkormányzatiadóhatóságAdósságrendezés befejeződésénekbejelentése a KHR-be(CsSz)Adósságrendezés tényénektöröltetéseközhiteles nyilvántartásokból(CsSz) Miskolci Járásbíróság



2.3.3.1. A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzati intézményfenntartók törvényességi ellenőrzése végzésDokumentumok vizsgálata az év elején megállapított ellenőrzési tervben szereplő szempontok alapjánhelyszíni szemle/ iratbekérés alapján MSZJH-HFO-HO jegyzőkönyv Dokumentum rendelkezésre áll? MSZJH-HFO-HO Hiánypótlásra felhívó végzésTörvénysértés került-e feltárásra? MSZJH-HFO-HO Fenntartó értesítése MSZJH-HFO-HO Tájékoztató levélvégzés     Megfelelő határidő biztosításával a fenntartó felhívása a törvénysértés megszüntetésére MSZJH-HFO-HOA fenntartó megszüntette a törvénysértést?        MSZJH-HFO-HOKöznevelési intézmény nyilvántartásból történő törlése MSZJH-HFO-HO határozat
A fenntartó értesítése a törvényességi ellenőrzés elrendeléséről MSZJH-HFO-HO

Ellenőrzés lezárása, valamint az ellenőrzés lezárásának a DARI rendszerben történő dokumentálása             MSZJH-HFO-HO dokumentumOktatási HivatalIGEN NEMIGEN végzésIGENNE M Jogorvoslattal él a fenntartó, köznevelési intézmény vezetője
NEM



Végleges döntésről igazolás
IratfelterjesztésOktatási Hivatal feléMSZJH-HFO-HOMásodfokú döntésOktatási HivatalDöntés megsemmisítése Oktatási Hivatal Döntés megváltoztatásaOktatási HivatalDöntés helybenhagyásaOktatási Hivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?MSZJH-HFO-HOSaját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJH-HFO-HOSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításMSZJH-HFO-HO Oktatási Hivatal Visszavonó vagy módosító határozat

Oktatási Hivatal  tájékoztató levél
IGENNEM2.3.3.1. A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzati intézményfenntartók törvényességi ellenőrzése IGEN NEM



2.3.3.2. Köznevelési Intézmények hatósági ellenőrzése
A fenntartó és a köznevelési intézményértesítéseMSZJH-HFO-HO végzés helyszíni szemle/ iratbekérés alapján        a dokumentumok vizsgálataMSZJH-HFO-HO jegyzőkönyv

 NEMHatáskör fennáll?MSZJH-HFO-HO Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?MSZJH-HFO-HO Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele illetékesség hiánya miattMSZJH-HFO-HOIGEN  NEMIGEN
Bejelentés



Törvénysértés került-e feltárásra?MSZJH-HFO-HO Magyar ÁllamkincstárEljárás kezdeményezése a kifizető szervnélMSZJH-HFO-HOFelügyeleti bírság kiszabásaMSZJH-HFO-HOBírósági eljárás kezdeményezéseMSZJH-HFO-HOSzabálysértési eljárás kezdeményezéseMSZJH-HFO-HO
végzésSzabálysértési hatóságBíróság Tájékoztató levél

IGEN
Ellenőrzés lezárása, a DARI rendszerben történő feltöltéseMJSZ-HFO-HO határozatvégzésvégzésFelhívásnak eleget tett?MSZJH-HFO-HONEM végzésIGEN NEMNyilvántartásból törlésMSZJH-HFO-HO keresethatározat

 A köznevelési intézmény vezetőjének felhívása a szabálytalanság megszüntetésére, az intézmény fenntartójának tájékoztatásaMSZJH-HFO-HO

Végleges döntésről igazolásIratfelterjesztésBAZMKHHatósági Főosztály feléMSZJH-HFO-HOMásodfokú döntésBAZMKHHatósági Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?MSZJH-HFO-HOSaját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJH-HFO-HOSaját hatáskörbentörténő döntésMSZJH-HFO-HO BAZMKHHatósági Főosztály Visszavonó vagy módosító határozatOktatási Hivatal  Tájékoztató levél
IGENIGEN

2.3.3.2.2. Köznevelési Intézmények hatósági ellenőrzése
NEM IGENIGEN NEM



2.3.3.4 Írásbeli érettségi vizsga lebonyolításában történő részvételAz érettségi lebonyolításában résztvevő állami szakügyintézők kijelölése a Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályHatósági Osztály 3. részéről(a továbbiakban:MSZJH-HFHO)     Rendkívüli munkavégzéstelrendelő hivatalvezetői döntésDobozszintű átvételMSZJH-HFHO jegyzőkönyvOktatási HivatalA köznevelési intézmény vezetőjének értesítése az ellenőrzés helyszínéről és időpontjárólMSZJH-HFHO Hivatalos levélEllenőrzés lebonyolítása, korrekciós igények kielégítésében való közreműködésMSZJH-HFHO Köznevelési intézmények jegyzőkönyvVolt-e rendkívüli esemény az ellenőrzés során?MSZJH-HFHO NEM Rendkívüli eseményről készült jegyzőkönyvIGENCsomagok átadása a köznevelési intézményeknek, VizsgaközpontoknakMSZJH-HFHO jegyzőkönyvVolt-e rendkívüli esemény a csomagok átadása során?MSZJH-HFHO Rendkívüli eseményről készült jegyzőkönyvIGEN Kísérőlevél, iratcsomag
Megbízási szerződésTitoktartási nyilatkozat

Az érettségi lebonyolítása során keletkezett dokumentumok megküldése

BAZKHHatósági Főosztály TájékoztatásSzervezési tevékenységMSZJH-HFHO
BAZMKH Oktatási HivatalNEM



2.3.3.5. Felvételi körzetek meghatározásaA Megyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Hatósági Főosztálya (a továbbiakban: MSZJH HFO-HO)Az önkormányzatok jelzése a körzethatárral kapcsolatos javaslataikról (testületi döntés)Statisztikai adatok megküldéseMSZJH HFO-HOA körzethatár tervezet megküldéseVéleményezés érdekébenMSZJH HFO-HO tervezetA megküldött vélemények alapjánkörzethatárok módosításaMSZJH HFO-HO Oktatási Hivatal dokumentum
önkormányzatoktankerületnemzetiségi önkormányzatokTelepülési Önkormányzatok megkereséseMSZJH HFO-HO megkeresésönkormányzatok tervezetönkormányzatoktankerületnemzetiségi önkormányzatok tervezetönkormányzatoktankerületnemzetiségi önkormányzatok dokumentumönkormányzatoktankerületnemzetiségi önkormányzatokDARI rendszerbena körzethatárokattartalmazó dokumentumfeltöltéseMSZJH HFO-HO



2.3.3.6. Baleseti jegyzőkönyv megküldéseHatáskör vizsgálata MSZJH-HFO-HOIlletékesség vizsgálataMSZJH-HFO-HO Áttételt elrendelő végzésNEM Áttételt elrendelő végzésNEMIGEN IGEN Oktatásért felelős Minisztérium JegyzőkönyvkísérőlevélJegyzőkönyvek MegküldéseMSZJH-HFO-HO
Köznevelési intézményfenntartója Jegyzőkönyv



2.3.3.8. A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények működési engedélyének kiadásaKérelem beérkezése a Köznevelési hatósági jogkörben eljáró Megyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályHatósági Osztály3.(a továbbiakban: MSZJH-HF-HO)
ha az érintett köznevelési intézmény székhelye másik megyében van, a székhely szerinti kormányhivatal megkeresése tájékoztatás kérés céljábólMSZJH-HFO-HO működési engedély kiadásához hozzájárulást kérő dokumentum a kérelem tartalmához igazodva, szakértői díj megelőlegeztetése- köznevelési szakértő kirendelése- a szakértői díj, mint eljárási költség megállapításaMSZJH-HFO-HO végzésMűködési engedélyről döntésMSZJH-HFO-HO határozatFüggő hatályú végzésMSZJH-HFO-HOHiánypótlásról történő intézkedésMSZJH-HFO-HO KIR rendszerben történő rögzítésMSZJH-HFO-HO Működési engedélykiadásaMSZJH-HFO-HOKérelemvisszautasításaMSZJH-HFO-HO határozatFüggő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzés határozatKérelem megfelelő?MSZJH-HFOHOHatáskör fennáll?MSZJH-HFOHO Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?MSZJH-HFOHO Áttételt elrendelő végzéskérelem áttétele hatáskör hiánya miattMSZJH-HFO-HOKérelem áttétele illetékesség hiánya miattMSZJH-HFO-HOIGEN IGENNEMNEM Kérelem

IratfelterjesztésBAZMKHHatósági Főosztály feléMSZJH-HFO-HO Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?MSZJH-HFO-HOSaját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJH-HFOHOVisszautasításMSZJH-HFO-HOSaját hatáskörbentörténő visszavonásMSZJH-HFO-HO Visszautasító határozat Visszavonó vagy módosító határozatIGENIGEN
NEM

IGEN IGENNEM



2.3.3.8. A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények működési engedélyének kiadásaJogerőre emelkedés megállapításaa Fenntartó értesítése a jogerőrőlMSZJH-HFO-HO értesítésOktatási HivatalMagyar Államkincstár KIR rendszerbe felöltött dokumentumvégleges határozatvégzésBAZMKH Pénzügyi Főosztálya
Másodfokú döntésKormányhivatal Döntés megsemmisítése BAZMKHHatósági FőosztályDöntés megváltoztatásaBAZMKHHatósági Főosztály Döntés helybenhagyásaBAZMKHHatósági Főosztály Másodfokú határozatBAZMKHHatósági Főosztály

A végleges működési engedély, valamint a szakértőt kirendelő végleges végzés megküldéseMSZJH-HFO-HO



Kérelem beérkezése a Köznevelési hatósági jogkörben eljáró Megyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályHatósági Osztály3.(a továbbiakban: MSZJH-HFO-HO)
Függő hatályú végzésMSZJH-HFO-HOHiánypótlásról történő intézkedésMSZJH-HFO-HO Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMKérelem megfelelő?MSZJH-HFOHOHatáskör fennáll?MSZJH-HFOHO Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?MSZJH-HFOHO Áttételt elrendelő végzéskérelem áttétele hatáskör hiánya miattMSZJH-HFO-HOKérelem áttétele illetékesség hiánya miattMSZJH-HFO-HOIGE N IGENIGEN NEMNEM Kérelem2.3.3.11. Ideiglenes pedagógus igazolvány kiadása

oktatas.hu – ról generált hitelesített igazolásideiglenes pedagógus igazolvány előállításaMSZJH-HFO-HO



Kérelem beérkezése a Köznevelési hatósági jogkörben eljáró Megyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályHatósági Osztály3.(a továbbiakban: MSZJH-HFO-HO)
Függő hatályú végzésMSZJH-HFO-HOHiánypótlásról történő intézkedésMSZJH-HFO-HO Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMKérelem megfelelő?MSZJH-HFOHOHatáskör fennáll?MSZJH-HFOHO Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?MSZJH-HFOHO Áttételt elrendelő végzéskérelem áttétele hatáskör hiánya miattMSZJH-HFO-HOKérelem áttétele illetékesség hiánya miattMSZJH-HFO-HOIGE NIGE NIGEN NEM NEM Kérelem2.3.3.12.A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények részére működésről igazolás kiadása

Hitelesített igazolásIgazolás KiállításaMSZJH-HFO-HONE M



Elutasítóhatározat

Adatszolgáltatás- lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖO
  Eljárás meg-szüntetésevégzésselSzakhatóság megkereséseMSZJH-ÉÖOHiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖO Nyilatkozat kérésszakkérdésvizsgálatáraMSZJH-ÉÖO

Határozat
  Engedélyező határozat

Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖO
Kereset továbbításaMSZJH-ÉÖO KeresetiKérelembenyújtása

Értesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖO

NEM2.3.4.1 Építési engedélyezési eljárás (örökségvédelem) HÉSZ-nekmegfelelMSZJH-ÉÖOFüggő hatályúdöntésMSZJH-ÉÖO Elutasító határozat + ép.rend elj. kezd.NEMNEM Elutasító határozatElutasító határozatIGEN /N E M
Ügyféli kör meghatározásaMSZJH-ÉÖO TényállástisztázásaMSZJH-ÉÖOHelyszíni szemlemegtartásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásteljesült-eMSZJH-ÉÖOBAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv. Kat.véd.Hat.Szolg (vízvéd hat)  BAZ M-i Kat.véd Ig.területi kirendeltségek(tűzvéd. hatóság)  BAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv.Kat.véd. Hat. Szolg(vízügyi hatóság)  B-A-Z MegyeiRendőrkapitányságNKH Légügyi Hiv. NSA Főo.RKO (Légügy)KatonaiLégügyi Hat.Közl. felelős Miniszter

Illetékes Járási Hiv.NépegészségügyiOsztályIlletékes Járási Hiv.Élemiszerlánc-bizt.és Állateü. Oszt.MJH Élelml-lánc bizt.Növ.és Talajv. Főo.Körny. és Term. Főo.Körny.Hat.és Komp.Eng. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo. Közl. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo.Útügyi O.Közl.és Fogy.véd.Főo.MMBOBAZMKH Hat. Főo.Bányászati Oszt. Miskolci JHKormányablak Oszt.
IGENIGEN

Bíróság Saját hatáskörMSZJH-ÉÖONEMSaját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonásaÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás
IGEN

Jogszabálynak megfelel-eMSZJH-ÉÖO IGEN
IGENIGENIGEN

IGEN

MiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber.Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseNAVMegyei Adó-és Vámig.Repülőtéri Ig.          Honv. felelősMiniszter

NEM
DöntésMSZJH-ÉÖO

KérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Határozat véglegesítéseMSZJH-ÉÖO



Elutasítóhatározat

Adatszolgáltatás- lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖO
  Eljárás meg-szüntetésevégzésselSzakhatóság megkereséseMSZJH-ÉÖOHiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖO Nyilatkozat kérésszakkérdésvizsgálatáraMSZJH-ÉÖO

Határozat
  Engedélyező határozat

Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖO
Kereset továbbításaMSZJH-ÉÖO Keresetikérelembenyújtása

Értesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖO

NEM2.3.4.2 Módosított építési engedélyezési eljárás (örökségvédelem) HÉSZ-nekmegfelelMSZJH-ÉÖOFüggő hatályúdöntésMSZJH-ÉÖO Elutasító határozat + ép.rend elj. kezd.NEMNEM Elutasító határozatElutasító határozatIGEN /N E M
Ügyféli kör meghatározásaMSZJH-ÉÖO TényállástisztázásaMSZJH-ÉÖOHelyszíni szemlemegtartásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásteljesült-eMSZJH-ÉÖOBAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv. Kat.véd.Hat.Szolg (vízvéd hat)  BAZ M-i Kat.véd Ig.területi kirendeltségek(tűzvéd. hatóság)  BAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv.Kat.véd. Hat. Szolg(vízügyi hatóság)  B-A-Z MegyeiRendőrkapitányságNKH Légügyi Hiv. NSA Főo.RKO (Légügy)KatonaiLégügyi Hat.Közl. felelős Miniszter

Illetékes Járási Hiv.NépegészségügyiOsztályIlletékes Járási Hiv.Élemiszerlánc-bizt.és Állateü. Oszt.MJH Élelml-lánc bizt.Növ.és Talajv. Főo.Körny. és Term. Főo.Körny.Hat.és Komp.Eng. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo. Közl. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo.Útügyi O.Közl.és Fogy.véd.Főo.MMBOBAZMKH Hat. Főo.Bányászati Oszt. Miskolci JHKormányablak Oszt.
IGENIGEN

Bíróság Saját hatáskörMSZJH-ÉÖONEMSaját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonásaÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás
IGEN

Jogszabálynak megfelel-eMSZJH-ÉÖO IGEN
IGENIGENIGEN

IGEN

MiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber.Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseNAVMegyei Adó-és Vámig.Repülőtéri Ig.          Honv. felelősMiniszter

NEMKérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Határozat véglegesítéseMSZJH-ÉÖO
DöntésMSZJH-ÉÖO



Eljárás meg-szüntetésevégzésselHiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖO
Határozat

Engedélyező határozat
Értesítés véglegessé válásrólMSZJH-ÉÖO

2.3.4.3 Fémkereső műszer használatának engedélyezése (örökségvédelem) Függő hatályúdöntésMSZJH-ÉÖO
NEMHozzájárul-eMSZJH-ÉÖO Elutasító határozatNEMIGENHiánypótlásteljesül-eMSZJH-ÉÖOIGEN KeresetiKérelembenyújtásaKereset továbbításaMSZJH-ÉÖOBíróság Saját hatáskörMSZJH-ÉÖOÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás Saját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonása Adatszolgáltatás - lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖOMiskolci JHKormányablak Oszt. Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖOIGENNEM

TényállástisztázásaMSZJH-ÉÖOMúzeum vagyÁsatási BizottságmegkereséseMSZJH-ÉÖOÁsatási Bizottság vagy Múzeum
Ügyféli körmeghatározásaMSZJH-ÉÖO

DöntésMSZJH-ÉÖO
KérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Határozat véglegesítéseMSZJH-ÉÖO



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO Nemleges szakhatóságállásfoglalás
Tényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásSzakhatósági állásfoglaláskialakítása

MegszüntetővégzésHiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalás IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN
2.3.4.4 Szakhatósági közreműködés területileg illetékes általános építésügyi hatósági építési engedélyezési eljárásban NEM MegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Szakhatósági állásfoglalás



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésNemleges szakhatóságállásfoglalás
Tényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásSzakhatósági állásfoglaláskialakítása

Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN
2.3.4.5 Szakhatósági közreműködés vasúti építmény engedélyezési eljárásában

Megszüntetővégzés
MegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Szakhatósági állásfoglalás



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásSzakhatósági állásfoglaláskialakítása
Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN

2.3.4.6 Szakhatósági közreműködés légügyi hatósági engedélyezési eljárásban
Megszüntetővégzés

MegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)
Nemlegesszakhatósági állásfoglalásSzakhatósági állásfoglalás



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásSzakhatósági állásfoglaláskialakítása
Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN

2.3.4.7 Szakhatósági közreműködés hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárásában
MegszüntetővégzésMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)
Nemlegesszakhatósági állásfoglalásSzakhatósági állásfoglalás



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásSzakhatósági állásfoglaláskialakítása
Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN

2.3.4.8 Szakhatósági közreműködés hírközlési hatósági eljárásban
MegszüntetővégzésMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)
Nemlegesszakhatósági állásfoglalásSzakhatósági állásfoglalás



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.9 Szakkérdés vizsgálata kutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásával összefüggő bányászati engedélyezési eljárásban IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO) IGENHivatalos feljegyzés



Eljárás meg-szüntetésevégzésselHiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖO
Határozat

Engedélyező határozat

2.3.4.10 Régészeti feltárás engedélyezési eljárás (örökségvédelem) Függő hatályúdöntésMSZJH-ÉÖOTényállástisztázásaMSZJH-ÉÖO NEMHozzájárul-eMSZJH-ÉÖO Elutasító határozatNEMIGEN Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖOIGEN Elutasító határozatKeresetiKérelembenyújtásaSaját hatáskörMSZJH-ÉÖOIGENKereset továbbításaMSZJH-ÉÖOBíróság NEMÉrdemi vizsgálatnélkül elutasításSaját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonása Adatszolgáltatás - lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖOMiskolci JHKormányablak Oszt. Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖOÉrtesítés véglegessé válásrólMSZJH-ÉÖO
Nyilatkozat kérésszakkérdésvizsgálatáraMSZJH-ÉÖO Körny. és Term. Főo.Körny.Hat.és Komp.Eng. Oszt. IGENIGEN
Ásatási BizottságmegkereséseÁsatási Bizottság IGENMJH Élelml-lánc bizt.Növ.és Talajv. Főo. IGEN/NEM

Ügyféli körmeghatározásaMSZJH-ÉÖOKérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Határozat véglegesítéseMSZJH-ÉÖO
IGEN DöntésMSZJH-ÉÖO



Elutasítóhatározat

Adatszolgáltatás- lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖO
  Eljárás meg-szüntetésevégzésselSzakhatóság megkereséseMSZJH-ÉÖOHiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖO Nyilatkozat kérésszakkérdésvizsgálatáraMSZJH-ÉÖO

Határozat
  Engedélyező határozat

Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖO
Kereset továbbításaMSZJH-ÉÖO KeresetiKérelembenyújtása

Értesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖO

NEM2.3.4.11 Használatbavételi engedélyezési eljárás (örökségvédelem) HÉSZ-nekmegfelelMSZJH-ÉÖOFüggő hatályúdöntésMSZJH-ÉÖO Elutasító határozat + ép.rend elj. kezd.NEMNEM Elutasító határozatElutasító határozatIGEN /N E M
Ügyféli kör meghatározásaMSZJH-ÉÖO TényállástisztázásaMSZJH-ÉÖOHelyszíni szemlemegtartásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásteljesült-eMSZJH-ÉÖOBAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv. Kat.véd.Hat.Szolg (vízvéd hat)  BAZ M-i Kat.véd Ig.területi kirendeltségek(tűzvéd. hatóság)  BAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv.Kat.véd. Hat. Szolg(vízügyi hatóság)  B-A-Z MegyeiRendőrkapitányságNKH Légügyi Hiv. NSA Főo.RKO (Légügy)KatonaiLégügyi Hat.Közl. felelős Miniszter

Illetékes Járási Hiv.NépegészségügyiOsztályIlletékes Járási Hiv.Élemiszerlánc-bizt.és Állateü. Oszt.MJH Élelml-lánc bizt.Növ.és Talajv. Főo.Körny. és Term. Főo.Körny.Hat.és Komp.Eng. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo. Közl. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo.Útügyi O.Közl.és Fogy.véd.Főo.MMBOBAZMKH Hat. Főo.Bányászati Oszt. Miskolci JHKormányablak Oszt.
IGENIGEN

Bíróság Saját hatáskörMSZJH-ÉÖONEMSaját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonásaÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás
IGEN

Jogszabálynak megfelel-eMSZJH-ÉÖO IGEN
IGENIGENIGEN

IGEN

MiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber.Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseNAVMegyei Adó-és Vámig.Repülőtéri Ig.          Honv. felelősMiniszter

NEMKérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)
DöntésMSZJH-ÉÖO

Határozat véglegesítéseMSZJH-ÉÖO



Elutasítóhatározat

Adatszolgáltatás- lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖO
  Eljárás meg-szüntetésevégzésselSzakhatóság megkereséseMSZJH-ÉÖOHiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖO Nyilatkozat kérésszakkérdésvizsgálatáraMSZJH-ÉÖO

Határozat
  Engedélyező határozat

Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖO
Kereset továbbításaMSZJH-ÉÖO KeresetiKérelembenyújtása

Értesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖO

NEM2.3.4.12 Fennmaradási engedélyezési  eljárás (örökségvédelem) HÉSZ-nekmegfelelMSZJH-ÉÖOFüggő hatályúdöntésMSZJH-ÉÖO Elutasító határozat + ép.rend elj. kezd.NEMNEM Elutasító határozatElutasító határozatIGEN /N E M
Ügyféli kör meghatározásaMSZJH-ÉÖO TényállástisztázásaMSZJH-ÉÖOHelyszíni szemlemegtartásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásteljesült-eMSZJH-ÉÖOBAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv. Kat.véd.Hat.Szolg (vízvéd hat)  BAZ M-i Kat.véd Ig.területi kirendeltségek(tűzvéd. hatóság)  BAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv.Kat.véd. Hat. Szolg(vízügyi hatóság)  B-A-Z MegyeiRendőrkapitányságNKH Légügyi Hiv. NSA Főo.RKO (Légügy)KatonaiLégügyi Hat.Közl. felelős Miniszter

Illetékes Járási Hiv.NépegészségügyiOsztályIlletékes Járási Hiv.Élemiszerlánc-bizt.és Állateü. Oszt.MJH Élelml-lánc bizt.Növ.és Talajv. Főo.Körny. és Term. Főo.Körny.Hat.és Komp.Eng. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo. Közl. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo.Útügyi O.Közl.és Fogy.véd.Főo.MMBOBAZMKH Hat. Főo.Bányászati Oszt. Miskolci JHKormányablak Oszt.
IGENIGEN

Bíróság Saját hatáskörMSZJH-ÉÖONEMSaját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonásaÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás
IGEN

Jogszabálynak megfelel-eMSZJH-ÉÖO IGEN
IGENIGENIGEN

IGEN

MiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber.Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseNAVMegyei Adó-és Vámig.Repülőtéri Ig.          Honv. felelősMiniszter

NEM
DöntésMSZJH-ÉÖO

KérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Határozat véglegesítéseMSZJH-ÉÖO



Elutasítóhatározat

Adatszolgáltatás- lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖO
  Eljárás meg-szüntetésevégzésselSzakhatóság megkereséseMSZJH-ÉÖOHiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖO Nyilatkozat kérésszakkérdésvizsgálatáraMSZJH-ÉÖO

Határozat
  Engedélyező határozat

Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖO
Kereset továbbításaMSZJH-ÉÖO KeresetiKérelembenyújtása

Értesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖO

NEM2.3.4.13 Engedély hatályának meghosszabbítási eljárása (örökségvédelem) HÉSZ-nekmegfelelMSZJH-ÉÖOFüggő hatályúdöntésMSZJH-ÉÖO Elutasító határozat + ép.rend elj. kezd.NEMNEM Elutasító határozatElutasító határozatIGEN /N E M
Ügyféli kör meghatározásaMSZJH-ÉÖO TényállástisztázásaMSZJH-ÉÖOHelyszíni szemlemegtartásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásteljesült-eMSZJH-ÉÖOBAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv. Kat.véd.Hat.Szolg (vízvéd hat)  BAZ M-i Kat.véd Ig.területi kirendeltségek(tűzvéd. hatóság)  BAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv.Kat.véd. Hat. Szolg(vízügyi hatóság)  B-A-Z MegyeiRendőrkapitányságNKH Légügyi Hiv. NSA Főo.RKO (Légügy)KatonaiLégügyi Hat.Közl. felelős Miniszter

Illetékes Járási Hiv.NépegészségügyiOsztályIlletékes Járási Hiv.Élemiszerlánc-bizt.és Állateü. Oszt.MJH Élelml-lánc bizt.Növ.és Talajv. Főo.Körny. és Term. Főo.Körny.Hat.és Komp.Eng. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo. Közl. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo.Útügyi O.Közl.és Fogy.véd.Főo.MMBOBAZMKH Hat. Főo.Bányászati Oszt. Miskolci JHKormányablak Oszt.
IGENIGEN

Bíróság Saját hatáskörMSZJH-ÉÖONEMSaját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonásaÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás
IGEN

Jogszabálynak megfelel-eMSZJH-ÉÖO IGEN
IGENIGENIGEN

IGEN

MiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber.Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseNAVMegyei Adó-és Vámig.Repülőtéri Ig.          Honv. felelősMiniszter

NEM
DöntésMSZJH-ÉÖO

KérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Határozat véglegesítéseMSZJH-ÉÖO



Eljárás meg-szüntetésevégzésselHiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖO
Határozat

Engedélyező határozat
Értesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖO

2.3.4.14 Régészeti örökségvédelmi engedélyezési eljárás (örökségvédelem) Függő hatályúdöntésMSZJH-ÉÖO
NEMHiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖO IGEN KeresetiKérelembenyújtásaKereset továbbításaMSZJH-ÉÖOBíróság Saját hatáskörMSZJH-ÉÖOÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás Saját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonása Adatszolgáltatás- lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖOMiskolci JHKormányablak Oszt. Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖOIGENNEM

TényállástisztázásaMSZJH-ÉÖOIGEN Elutasító határozat
Ügyféli körmeghatározásaMSZJH-ÉÖO

DöntésMSZJH-ÉÖO
KérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Határozat véglegesítéseMSZJH-ÉÖO



Tájékoztató levél, hogy a beadvány nem minősül bejelentésnekTudomásulvétel hallgatással, vagy hatósági bizonyítvány, Vagy feltétel esetén tudomásul vétel határozat2.3.4.15 Bejelentéshez kötött tevékenységek (örökségvédelem) Jogszabálynak Megfelel-eMSZJH-ÉÖONEM TényállástisztázásaMSZJH-ÉÖOIGENTevékenység megtiltásahatározattal IGEN Értesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖOKeresetikérelembenyújtásaKereset továbbításaMSZJH-ÉÖOBíróság Saját hatáskörMSZJH-ÉÖOÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás Saját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonása Miskolci JHKormányablak Oszt. Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖOIGENNEM Adatszolgáltatás - lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖONEM       Adatszolgáltatás       OÉNY, Műemlékvédelmi Dokumentációs Kp.és Magyar ÉpítészetiMúzeum feléBejelentésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO) DöntésMSZJH-ÉÖODöntés véglegesítésMSZJH-ÉÖO



Jogutódlástudomásulvételevégzéssel
2.3.4.16 Jogutódlás tudomásulvétele (örökségvédelem)

NEM TényállástisztázásaMSZJH-ÉÖO IGENEljárás meg-szüntetésevégzéssel
Értesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖO

KeresetikérelembenyújtásaKereset továbbításaMSZJH-ÉÖOBíróság Saját hatáskörMSZJH-ÉÖOÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás Saját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonása Miskolci JHKormányablak Oszt. Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖOIGENNEM Adatszolgáltatás - lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖO

KérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)
DöntésMSZJH-ÉÖO

Döntés véglegesítéseMSZJH-ÉÖO



Eljárás meg-szüntetésevégzésselHiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖO
Határozat

Engedélyező határozat
Értesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖO

2.3.4.17 Örökségvédelmi engedélyezési eljárás (örökségvédelem) Függő hatályúdöntésMSZJH-ÉÖO
NEM

Ügyféli körmeghatározásaMSZJH-ÉÖOHozzájárul-eMSZJH-ÉÖO Elutasító határozatNEMIGENHiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖO NEM KeresetikérelembenyújtásaKereset továbbításaMSZJH-ÉÖOBíróság Saját hatáskörMSZJH-ÉÖOÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás Saját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonása Adatszolgáltatás- lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖOMiskolci JHKormányablak Oszt. Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖOIGENNEM
TényállástisztázásaMSZJH-ÉÖOVilágörökségihatóságmegkereséseMSZJH-ÉÖOMiniszterelnökség Társ. És Örökségvéd. Ügyekért v. Kiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitk megkeresése IGEN

KérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Döntés véglegesítéseMSZJH-ÉÖO
DöntésMSZJH-ÉÖO



Nemleges szakhatóságiállásfoglalásNyilatkozatkérés szakkérdés vizsgálatáraMSZJH-ÉÖO
2.3.4.18 Szakhatósági közreműködés zenés-táncos rendezvény tartási engedélyezési eljárásbanJogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖO Nemleges szakhatóságiállásfoglalás NEMIGENTényállástisztázásaMSZJH-ÉÖOMiniszterelnökség Társ. És Örökségvéd. Ügyekért v. Kiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitk NEMHiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásteljesül-eMSZJH-ÉÖO Eljárás megszüntetésevégzésselHozzájárul-eMSZJH-ÉÖOJogszabálynak megfelel-eMSZJH-ÉÖOHelyszíni szemlemegtartásaMSZJH-ÉÖO IGEN NEMNEMIGEN

Megkeresés Megyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO
Szakhatósági állásfoglalásMSZJH-ÉÖO



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH Ózdi JH IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.19 Szakkérdés vizsgálata elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági engedélyezési eljárásbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamint Kiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseBAZMKH Sárospataki JH IGENMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.20 Szakkérdés vizsgálat a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre engedélyezési eljárásbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO) IGENHivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.21 Szakkérdés vizsgálat a bányatelek megállapítással összefüggő engedélyezési eljárásbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO) IGENHivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.22 Szakkérdés vizsgálat védőpillérrel összefüggő engedélyezési eljárásbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGENMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.23 Szakkérdés vizsgálat föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítményekkel összefüggő engedélyezési eljárásban IGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásSzakhatósági állásfoglaláskialakítása
Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN

2.3.4.24 Szakhatósági közreműködés szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban
MegszüntetővégzésMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Szakhatósági állásfoglalás Nemlegesszakhatósági állásfoglalás



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásSzakhatósági állásfoglaláskialakítása
Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN

2.3.4.25 Szakhatósági közreműködés szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás  engedélyezési eljárásában
MegszüntetővégzésMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Szakhatósági állásfoglalás Nemlegesszakhatósági állásfoglalás



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásSzakhatósági állásfoglaláskialakítása
Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN

2.3.4.26 Szakhatósági közreműködés szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezési eljárásában
MegszüntetővégzésMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Szakhatósági állásfoglalás Nemlegesszakhatósági állásfoglalás



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásSzakhatósági állásfoglaláskialakítása
Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN

2.3.4.27.Szakhatósági közreműködés szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás
MegszüntetővégzésMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Szakhatósági állásfoglalás Nemlegesszakhatósági állásfoglalás



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.28  Szakkérdés vizsgálata előzetes környezetvédelmi hatósági vizsgálati eljárásbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.29  Szakkérdés vizsgálat környezeti hatásvizsgálati eljárásbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖOHivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.30  Szakkérdés vizsgálat egységes környezethasználati engedélyezési eljárásbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.31 Szakkérdés vizsgálat összevont eljárásban (összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás)IGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.32 Szakkérdés vizsgálat útügyi hatósági engedélyezési eljárásban az út és műtárgyai stb. építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezéseIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.33 Szakkérdés vizsgálat útügyi hatósági engedélyezési eljárásban a gyorsforgalmi utak és műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának, megszüntetésének, elbontásának engedélyezéseIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.34 Szakkérdés vizsgálat sajátos ipari építmények engedélyezési eljárásbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.35 Szakkérdés vizsgálat villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.36 Szakkérdés vizsgálat telekalakítási engedélyezési eljárásbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés IGEN



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.37 Szakkérdés vizsgálat termőföld más célú felhasználására vonatkozó engedélyezési eljárásbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés IGEN



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.38 Szakkérdés vizsgálat a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezési eljárásábanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.39 Szakkérdés vizsgálat a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési eljárásábanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO SzakkérdéskialakításaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKH HatóságiFőosztályBányászati Osztály IGEN Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.40 Szakkérdés vizsgálat úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízisportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatbavételi engedélyezési eljárásábanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. ÁllamtitkársmegkereséseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)Hivatalos feljegyzés



Elvi örökségvédelmikeretengedélyezésiszakaszbantényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖO Kereseti kérelem benyújtásaIGENNEM
2.3.4.41 Összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás Elvi  örökségvédelmikeretengedélyvégzésÖrökségvédelmi engedélyezési eljárás indul a 2.3.4.21 pont szerintMSZJH-ÉÖOElutasító határozatKereset továbbításaMSZJH-ÉÖOBíróság Érdemi vizsgálatnélkül elutasítás Saját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonása Adatszolgáltatás lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖOMiskolci JHKormányablak Oszt. Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖOÉrtesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖO

NEM IGENSaját hatáskörMSZJH-ÉÖODöntés véglegesítéseMSZJH-ÉÖO
DöntésMSZJH-ÉÖOKérelem Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)



Tényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO
2.3.4.42 A hatóság örökségvédelmi felügyeleti hatósági ellenőrzéseHelyszíni ellenőrzésmegtartásaMSZJH-ÉÖO Jogszabálynak megfelel-eMSZJH-ÉÖO JegyzőkönyvNEM IGENÖrökségvédelmihatósági kötelezésieljárás indul a2.3.4.46 pont szerintMSZJH-ÉÖO

Hivatalból /ütemterv szerint/Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)



Végzés eljárásmegindításáról- értesítés -MSZJH-ÉÖONEMHivatalbólieljárás megindításaMSZJH-ÉÖO
2.3.4.43 Örökségvédelmi hatósági kötelezési eljárás

IGEN
Tényállás tisztázásMSZJH-ÉÖO Helyszíni szemle tartásaMSZJH-ÉÖO Indokolt-e eljárásindításaMSZJH-ÉÖO NEMIGENÜgyfélnyilatkozott-eés vállalja-e ateljesítéstMSZJH-ÉÖO KötelezőhatározatÖnként vállaltteljesítésre felszólítás -végzésTeljesít-eMSZJH-ÉÖO KötelezőhatározatMSZJH-ÉÖOIGEN

Értesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖO
KeresetikérelembenyújtásaKereset továbbításaMSZJH-ÉÖOBíróság Saját hatáskörMSZJH-ÉÖOÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás Saját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonása Adatszolgáltatás - lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖOMiskolci JHKormányablak Oszt. Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖOIGENNEM

Tényállás tisztázásrafelhívásMSZJH-ÉÖO NEM
Döntés véglegesítése MSZJH-ÉÖO

Jegyzőkönyv
DöntésMSZJH-ÉÖO Jegyzőkönyv

BejelentésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)



Tényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO  Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖO Kereseti kérelem benyújtásaIGEN2.3.4.44 Adó-és illetékkedvezményekkel kapcsolatos igazolási eljárás
Elutasító határozatSaját hatáskörMSZJH-ÉÖOKereset továbbításaMSZJH-ÉÖOBíróság Érdemi vizsgálatnélkül elutasítás Saját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonása Adatszolgáltatás - lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖOMiskolci JHKormányablak Oszt. Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖOÉrtesítés véglegessé válásrólMSZJH-ÉÖO

NEM IGEN
 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO HatóságibizonyítványVégzés kérelem visszautasításaÁttétel illetékesönkormányzathozvégzésIGENHelyszíni szemlemegtartásaMSZJH-ÉÖO NEM NEMNEMKérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Döntés véglegesítéseMSZJH-ÉÖO



Tényállás tisztázása,adatbeszerzésMSZJH-ÉÖO2.3.4.45 Előzetes tájékoztatás örökségvédelmi szolgáltatás keretébenMiniszterelnökségNyilvántartási hatóságrégészeti lelőhelyek és műemlvédett ing. közhit. hat.nyilvántartása /IVO/IGEN/NEM
KérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Nyilatkozat(tájékoztató levél)



2.3.4.46 Hatósági bizonyítvány kiállítása hatósági eljárásban
Elutasító határozatNEMIGEN KeresetikérelembenyújtásaSaját hatáskörMSZJH-ÉÖOIGENKereset továbbításaMSZJH-ÉÖOBíróság NEMÉrdemi vizsgálatnélkül elutasításSaját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonása Adatszolgáltatás - lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖOMiskolci JHKormányablak Oszt. Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖOÉrtesítés véglegesséválásrólMSZJH-ÉÖOIGENIGEN

TényállástisztázásaMSZJH-ÉÖO HatóságibizonyítványMSZJH-ÉÖOHatóságibizonyítványMSZJH-ÉÖOKérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)
Döntés véglegesítéseMSZJH-ÉÖO



Értesítéslevélben2.3.4.47 Hivatalból induló építésrendészeti eljárás

Adatszolgáltatás - lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖO

Szakhatóság megkereséseMSZJH-ÉÖO Nyilatkozat kérésszakkérdésvizsgálatáraMSZJH-ÉÖO

Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖO
FellebezésMSZJH-ÉÖO Fellebezésbenyújtása

Értesítés véglegessé válásárólMSZJH-ÉÖO

Határozatbontásra vagyszabályossátételére kötelezésBAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv. Kat.véd.Hat.Szolg (vízvéd hat)  BAZ M-i Kat.véd Ig.Területi kirendeltségek(tűzvédelmi hatóság)  BAZ M-i Kat.véd Ig.Igh.Szerv.Kat.véd. Hat. Szolg(vízügyi hatóság)  B-A-Z MegyeiRendőrkapitányságNKH Légügyi Hiv. NSA Főo.RKO (Légügy)    Katonai Légü-i Hat.      Közl. Fel. Min.Honv. Felelős MiniszterNAV Megyei Adó- és Vámig.Repülőtéri Ig.
Illetékes Járási Hiv.NépegészségügyiOsztályIlletékes Járási Hiv.Élemiszerlánc-bizt.és Állateü. Oszt.MJH Élelml-lánc bizt.Növ.és Talajv. Főo.Körny. és Term. Főo.Körny.Hat.és Komp.Eng. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo.Közl. Oszt.Közl.és Fogy.véd.Főo.Útügyi O.Közl.és Fogy.véd.Főo.MMBOBAZMKH Hat. Főo.Bányászati Oszt. Miskolci JHKormányablak Oszt.Budapest FővárosKH Saját hatáskörMSZJH-ÉÖONEMSaját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonásaÉrdemi vizsgálatnélkül elutasítás IGENIGENIGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamint Kiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése

Tényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO NEM Végzés fennmaradásiengedély irántikérelem benyújtásrafelszólításIGENTerületileg illetékeselsőfokú éphat. felémegkeresésMSZJH-ÉÖO Határozatbontás vagy átalakításrendeléseVégzéseeljárásmegszüntetéseIGENNEM
IGEN/NEM IGEN/NEM EljárásmegindításaMSZJH-ÉÖOBejelentés vagyhatósági megkeresés, vagy hivatalbóli észlelésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO) DöntésMSZJH-ÉÖO

Döntés véglegesítéseMSZJH-ÉÖO



JegyzőkönyvTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Határozatfigyelmeztetésvagy felügyeletibírságIGEN2.3.4.48 Kivitelezés ellenőrzése EljárásmegindításaMSZJH-ÉÖO Végzés
Építésrendészetieljárás indításaMSZJH-ÉÖONEM FellebezésbenyújtásaSaját hatáskörMSZJH-ÉÖOFellebezéstovábbításaMSZJH-ÉÖOBudapestFővárosKH. Érdemi vizsgálatnélkül elutasítás Saját hatáskörbendöntés módosításavagy visszavonása Adatszolgáltatás - lakcím adat kérésMSZJH-ÉÖOMiskolci JHKormányablak Oszt. Ügygondnok kirendelésMSZJH-ÉÖOÉrtesítés véglegessé válásrólMSZJH-ÉÖO

NEM IGEN DöntésMSZJH-ÉÖOHivatalbólMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO
Döntés véglegesítéseMSZJH-ÉÖO



Tényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO2.3.4.49 Szakhatósági közreműködés szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentés tudomásulvételi eljárásban
Helyszíni szemlemegtartásaMSZJH-ÉÖO Jogszabálynak megfelel-eMSZJH-ÉÖOIGEN/NEM

MegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)
TájékoztatásDöntésMSZJH-ÉÖO



HivatalosfeljegyzésHivatalosfeljegyzésTényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖOHiánypótlás kérésea hatóságtólMSZJH-ÉÖO Helyszíni szemle megtartásaMSZJH-ÉÖO NEM Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOBAZMKHGyámügyi ésIgazságügyi Főo. Hozzájárul-e?MSZJH-ÉÖO NEM2.3.4.50 Szakkérdés vizsgálata szociális intézmények működésének nyilvántartásba történő eljárásbanIGEN IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamint Kiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése Jogszabálynakmegfelel-eMSZJH-ÉÖOIGEN/NEMMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági FőosztályÉpítési és Örökségvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO) IGENHivatalos feljegyzés



Tényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO
2.3.4.51 Szakkérdés vizsgálata kisajátítási tervek építésügyi hatósági záradékolási eljárásban

HiánypótlásrafelhívásMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásteljesül-eMSZJH-ÉÖO NEMHatáskörvizsgálataMSZJH-ÉÖO Áttétel a BAZ M. KH. ÉHF.ÉO. feléNEMIGEN EljárástmegszüntetővégzésIGEN IGEN
Kérelem vagy megkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Kisajátítási tervek záradékolása



Tényállás tisztázása,adatellenőrzésMSZJH-ÉÖO2.3.4.52. Szakkérdés vizsgálat településrendezési eszközök és településképi arculati kézikönyv készítésébenMiniszterelnökségNyilvántartási hatóságrégészeti lelőhelyek és műemlvédett ing. közhit. Hat.Nyilvántartása /IVO/MegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)
Adatszolgáltatás



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésNemleges szakhatóságiállásfoglalás
Tényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖOSzakhatósági állásfoglaláskialakítása

Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN
2.3.4.53 Szakhatósági közreműködés területileg illetékes általános építésügyi hatósági engedély hatályának meghosszabbítási eljárásban

Megszüntetővégzés
Megkeresés Megyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)

Szakhatósági állásfoglalás



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésNemleges szakhatóságállásfoglalás
Tényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖOSzakhatósági állásfoglaláskialakítása

Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN
2.3.4.54 Szakhatósági közreműködés területileg illetékes általános építésügyi hatósági fennmaradási engedélyezési eljárásban

MegszüntetővégzésMegkeresés Megyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)
Szakhatósági állásfoglalás



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésNemleges szakhatóságállásfoglalás
Tényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖOSzakhatósági állásfoglaláskialakítása

Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN
2.3.4.55 Szakhatósági közreműködés területileg illetékes általános építésügyi hatósági használatbavételi engedélyezési eljárásban

MegszüntetővégzésMegkeresés Megyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO)
Szakhatósági állásfoglalás



 Hatáskör megállapításaMSZJH-ÉÖO MegszüntetővégzésNemleges szakhatóságállásfoglalás
Tényállás tisztázásaMSZJH-ÉÖO Hiánypótlásra való felhívásMSZJH-ÉÖOSzakhatósági állásfoglaláskialakításaMSZJH-ÉÖO

Hiánypótlás teljesül-eMSZJH-ÉÖONEM JogszabálynakmegfelelésMSZJH-ÉÖONemlegesszakhatósági állásfoglalásNEM IGENMiniszterelnökségTárs.és Örökségv.Ügyekért valamintKiem. Kult. Ber. Felelős H. Államtitkársmegkeresése IGEN Hozzájárul-eMSZJH-ÉÖO NEMNEMIGEN
2.3.4.56 Szakhatósági közreműködés területileg illetékes általános építésügyi hatósági bontási engedélyezési eljárásban

MegszüntetővégzésMegkeresés Megyeszékhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály (a továbbiakban: MSZJH-ÉÖO
Szakhatósági állásfoglalás



EMMI, Országos Tisztifőorvos megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.02. A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok esetében az értesítés kiküldéseCélzott szűrővizsgálatok megszervezéseLevélben való tájékoztatás az érintett Önkormányzatok, csoportok bevonása Tájékoztató levélKormányhivatalNépegészségügyi Főosztály Jelentést tartalmazó irat



Egészségügyi dolgozó munkaköri alkalmassági vizsgálatának kezdeményezéseJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)
Foglalkozás-egészségügyi szakfőorvos felkérése a dolgozómunkaköri alkalmassági vizsgálatának elvégzésére(JH-NO)

2.3.5.1. Az egészségügyi dolgozó adott munkakörre való alkalmatlanságának, illetve korlátozással történő alkalmasságának megállapítása, illetve amennyiben indokolt az egészségügyi dolgozót – valamennyi munkakörre kiterjedő hatállyal – az egészségügyi tevékenység folytatásától való eltiltása iránti eljárás
Felkérő levélA szakfőorvosi véleményszerint munkakörre való alkalmasságmegállapítása(JH-NO) Tájékoztató levél, melléklet igazolásIgazságügyi orvosiszakértő kirendelése(JH-NO) VégzésIgazságügyi orvosi szakértő, véleményének vizsgálata(JH-NO)

A foglalkozás-egészségügyiSzakfőorvos által kiadott alkalmassági igazolás megküldése a vizsgálatot kezdeményező foglalkozásegészségügyi szolgálat részére(JH-NO)IGENA szakfőorvos  az egészségügyi dolgozóadott munkakörre való alkalmatlanságának, Illetve korlátozással történő alkalmasságának megállapítása illetve  egészségügyi tevékenység eltiltásától  iránti kezdeményezésének vizsgálata(JH-NO) HatározatOrvost érintő belátási képesség érintettsége esetén Pro familia gyógyszerrendelésre  jogosító szerződés felmondásának kezdeményezése(JH-NO) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Szerződés felmondástkezdeményező iratJogorvoslatvan-e?JH-NO

NEM
IGENNEM

Hatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Visszautasító határozatMegszüntető végzésDöntés kérelem visszautasításárólvagy az eljárás megszüntetéséről(JH-NO)
Az ügy érdemében döntés(JH-NO)

IGEN



Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO)Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatKormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Tájékoztató levél
Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélNEM IGENMásodfokú döntésKormányhivatalNépegészségügyiFőosztályNEM IGEN



Hivatalból induló eljárás az Országos Tisztifőorvos éves munkaterve  vagy bejelentés alapján Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) Helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatása(JH-NO)2.3.5.3. a természetgyógyászati tevékenység rendszeres hatósági ellenőrzése JegyzőkönyvJogszabálysértés, szakmaiszabályszegés került-emegállapításra?(JH-NO) Ellenőrzés rögzítése az elektronikusnyilvántartó rendszerbenIrattár(JH-NO)NEMIGENEljárás megindítása(JH-NO) Értesítő iratDöntés szankcionálásról(JH-NO)  Kormányhivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály HatározatJogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO)
Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levél

Adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltató levél
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Felterjesztő levélIGENMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztályNEMIGENNEM



Hivatalból induló eljárás az Országos Tisztifőorvos éves munkaterve  vagy bejelentés alapján Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) Helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatása(JH-NO)2.3.5.4. Az egyes orvostechnikai eszközök rendeltetésszerű és biztonságos teljesítőképességére vonatkozók követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése JegyzőkönyvJogszabálysértés, szakmaiszabályszegés került-emegállapításra?(JH-NO) Ellenőrzés rögzítése az elektronikusnyilvántartó rendszerbenIrattár(JH-NO)NEMIGENEljárás megindítása(JH-NO) Értesítő iratDöntés szankcionálásról(JH-NO)  Kormányhivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály HatározatJogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO)
Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levél

Adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltató levél
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Felterjesztő levélIGENMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztályNEMIGENNEM



A Kormányhivatal által megállapított szűrővizsgálatokkalkapcsolatos megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.5 A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított indokolt szűrővizsgálatokkal kapcsolatban a háziorvosi szolgálatok értesítése a lakosságot érintő rizikófaktorok Megkeresés Vizsgálata Tájékoztató levélAz adott lakosságot érintő rizikófaktorokról a háziorvosok értesítése KormányhivatalNépegészségügyi Főosztály Jelentést tartalmazó irat



2.3.5.6. A Kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat engedélyezése iránti eljárás
IGEN

Értesítés helyszíni szemle tartásáról(JH-NO) NEM
A szolgáltató kérelmének benyújtásaJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)

Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvNEMAz eljárás során megállapított tényállás értékelése, döntés előkészítése(JH-NO)
Hatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM

A kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(JH-NO)Függő hatályú végzés(JH-NO) Áttételt elrendelő végzés
Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-NO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-NO) Függő hatályú végzésIGEN IGEN Eljárás megszüntetése(JH-NO) Értesítő iratEljárást megszüntetővégzésAz ügy érdemében döntés(JH-NO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-NO) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-NO)IGEN Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO)Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatKormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Tájékoztató levél

Visszavonó vagy módosító határozatNEM Felterjesztő levélHatározatNEM
Szakirányú tanfolyam elvégzésének igazolása iránti megkeresés(JH-NO) Kormányhivatal NépegészségügyiFőosztály Megkereső irat

IGEN

Van hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Visszautasító határozatMegszüntető végzésDöntés kérelem visszautasításárólvagy az eljárás megszüntetéséről(JH-NO)NEM
Másodfokú döntésKormányhivatalNépegészségügyiFőosztály



Hivatalból induló eljárás az Országos Tisztifőorvos éves munkaterve  vagy bejelentés alapján Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) Helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatása(JH-NO)2.3.5.7. A Kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat ellenőrzése JegyzőkönyvJogszabálysértés, szakmaiszabályszegés került-emegállapításra?(JH-NO) Ellenőrzés rögzítése az elektronikusnyilvántartó rendszerbenIrattár(JH-NO)NEMIGENEljárás megindítása(JH-NO) Értesítő iratDöntés szankcionálásról(JH-NO)  Kormányhivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály HatározatJogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO)
Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levél

Adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltató levél
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Felterjesztő levélIGENMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztályNEMIGENNEM



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Környezetkárosodás minősítéséhezszakmai javaslat(JH-NO)

2.3.5.8. A felszíni vizeket, és a a felszín alatti vizeket és földtani közeget érintő környezetkárosodás felderítésében és minősítésében népegészségügyi feladatkörben közreműködés

Szakmai javaslatottartalmazó irat

A társhatóságokkal közös helyszíni kivizsgálás(JH-NO) Jegyzőkönyv
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN

Környezet-egészségügyi érintettségrőlinformáció szolgáltatása az eljáró hatóság részére(JH-NO) Adatszolgáltatás irata
Vízmintavétel, laboratóriumi vízvizsgálat végeztetése(JH-NO)Laboratóriumi vízvizsgálat szükséges?(JH-NO) IGEN Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mintavételi jegyzőkönyvNEM Vízvizsgálati jelentés áttekintése, értékelése

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttétel irataIGEN A megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Értesítő iratAz eljáró hatóság értesítése(JH-NO)Van hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO)



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Környezetkárosodás minősítéséhezszakmai javaslat(JH-NO)

2.3.5.9. Madárvédelmi irányelvben meghatározott fajokat, élőhelyeiket, a védett és fokozottan védett fajokat, a Natura 2000 területeket érintőérintő környezetkárosodás felderítésében és minősítésében népegészségügyi feladatkörben közreműködés

Szakmai javaslatottartalmazó irat
A társhatóságokkal közös helyszíni kivizsgálás(JH-NO) Jegyzőkönyv
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN

Környezet-egészségügyi érintettségrőlinformáció szolgáltatása az eljáró hatóság részére(JH-NO) AdatszolgáltatásirataMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Értesítés irataA közreműködést kérőFőosztály értesítése (JH-NO) Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály



2.35.10. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19)ESZCSM rendelet 1. mellékletében felsorolt betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás kiállítására jogosult főorvosokat foglalkoztató szolgáltatók nyilvántartásaIlletékes szakorvosoklistájaIlletékességük szerinti szakorvosok listájának összeállítás,aktualizálása
KormányhivatalPénzügyi és Informatikai Főosztály Honlapon közzétettilletékes szakorvosoklistája

Hatósági NyilvántartásJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)
Intézkedés a honlapon történő közzététel iránt



2.35.11. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19)ESZCSM rendelet 1. mellékletében felsorolt betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás felülvizsgálata iránti eljárás lefolytatásaBeadvány megtekintéseFelülvizsgálati eljárás kezdeményezéseJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)
Szakfelügyelő orvos felkeresése Megkereső levélMegbízási szerződés kötése a szakfelügyelő orvossal Megbízási szerződés irataKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFelülvizsgálati eljárásJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO) Felülvizsgálati eljárás eredménye



BejelentésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.12. Egészségügyi szakképesítéssel rendelkező alapnyilvántartásba vett személy elhalálozás tényének bejelentése az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartása felé
Bejelentés vizsgálata(JH-NO)Elhalálozás tényének bejelentése  az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartása felé(JH-NO) Eljáró hatóságot értesítő irat

BejelentésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)BejelentésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttétel irataVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN Bejelentés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Tájékoztatás irataBejelentő tájékoztatása(JH-NO)
Bejelentés(JH-NO)



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Szakmai javaslat(JH-NO)
Értesítő irat

2.3.5.13. Saját célú ivóvízmű ellenőrzése során népegészségügyi feladatkörben szakvélemény adása
Az engedélyező hatóság felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának szükségességéről(JH-NO)A tényállás értékelése, szakmai javaslat kialakítása(JH-NO) NEM Szakmai javaslatirataAz ivóvíz minőségi követelményeinek  való megfelelés megállapítható-e?(JH-NO)NEM

Helyszíni ellenőrzés(JH-NO) JegyzőkönyvA tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás?(JH-NO) IGEN
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Tájékoztatás irata

Hiánypótlási felhívás iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO) Eljárást kezdeményezőiratNEMIGEN
IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttétel irataVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN A megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Értesítő iratAz engedélyező hatóság értesítése(JH-NO)



Hivatalból induló eljárás az Országos Tisztifőorvos éves munkaterve  vagy bejelentés alapján Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) Helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatása(JH-NO)2.3.5.14.A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának népegészségügyi feladatkörében történő ellenőrzése JegyzőkönyvHiányosság, szakmaiszabályszegés került-emegállapításra?JH-NO Ellenőrzés rögzítése az elektronikusnyilvántartó rendszerbenIrattárJH-NONEMOGYÉI szakvélemény kérése(JH-NO)OGYÉI szakvélemény alapján intézkedés szükséges?JH-NO NEMIGEN KormányhivatalÉlelmiszerlánc-biztonság és Állategészségügyi Osztály Keletkező Dokumentumok  Rendelkezésre álló dokumentáció továbbítása (JH-NO)
OGYÉI szakvélemény kiértékelése(JH-NO)IGEN



Hivatalból induló eljárás az Országos Tisztifőorvos éves munkaterve  vagy bejelentés alapján Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) Helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatása(JH-NO)2.3.5.15. Büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése JegyzőkönyvJogszabálysértés, szakmaiszabályszegés került-emegállapításra?(JH-NO) Ellenőrzés rögzítése az elektronikusnyilvántartó rendszerbenIrattár(JH-NO)NEMIGENEljárás megindítása(JH-NO) Értesítő iratDöntés szankcionálásról(JH-NO)  Kormányhivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály HatározatJogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO)
Végleges döntés Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levél

Adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltató levél
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Felterjesztő levélIGENMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztályNEMIGENNEM



Hivatalból induló eljárás az Országos Tisztifőorvos éves munkaterve  vagy bejelentés alapján Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) Helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatásaJH-NOA jogszerű állapot helyreállításával orvosolható?JH-NO
2.3.5.16. Oktató, nevelő és gondozó intézmények és tevékenységek közegészségügyi ellenőrzése JegyzőkönyvHiányosság, szakmaiszabályszegés került-emegállapításra?JH-NO Ellenőrzés rögzítése az elektronikusnyilvántartó rendszerbenIrattárJH-NONEMFelhívás a jogsértés megszüntetéséreJH-NO Hiánypótlásra felszólítóvégzésHiánypótlásnakeleget tett?JH-NOUtóellenőrzésJH-NO  JegyzőkönyvEljárás megindításaJH-NO Értesítő iratDöntés szankcionálásrólJH-NO  Kormányhivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé Határozat,VégzésIGENNEM

NEM
AdatszolgáltatásJH-NO Adatszolgáltató levél

IGENIGEN
Jogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO) Végleges döntés Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levélKormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztály

NEM IGEN IGENNEM



2.3.5.17. Zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálata
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) Jegyzőkönyv

Megkeresés  vagy bejelentés alapján Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) 

Szakvélemény kiadása(JH-NO)
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás(JH-NO) Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Eljáró hatóságot értesítő iratÜgyfél felhívása hiánypótlásra(JH-NO)

Szakvéleményt tartalmazó irattartalmazó irat
IGENIGEN NEMNEM

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és illetékességel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésDöntés kérelem a szakhatóságieljárás megszüntetéséről(JH-NO)



Hivatalból induló eljárás az Országos Tisztifőorvos éves munkaterve  vagy bejelentés alapján Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) Helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatásaJH-NOA jogszerű állapot helyreállításával orvosolható?JH-NO
2.3.5.18.  Közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások hatósági ellenőrzése JegyzőkönyvHiányosság, szakmaiszabályszegés került-emegállapításra?JH-NO Ellenőrzés rögzítése az elektronikusnyilvántartó rendszerbenIrattárJH-NONEMFelhívás a jogsértés megszüntetéséreJH-NO Hiánypótlásra felszólítóvégzésHiánypótlásnakeleget tett?JH-NOUtóellenőrzésJH-NO  JegyzőkönyvEljárás megindításaJH-NO Értesítő iratDöntés szankcionálásrólJH-NO  Kormányhivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé Határozat,VégzésIGENNEM

NEM
AdatszolgáltatásJH-NO Adatszolgáltató levél

IGENIGEN
Jogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO) Végleges döntés Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levélKormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztály

NEM IGEN IGENNEM
Étlap értékelés,Tápanyagszámítás,NutriComp számítógéps szoftver segítségével



A Kormányhivatal által megállapított szűrővizsgálatokkalKapcsolatos megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.19.Az egészségfejlesztési tevékenység keretében a lakossági célzott szűrővizsgálatok összehangolása,szervezése és felügyeleteA megkeresés vizsgálata Tájékoztató levélAz adott lakosságot érintő rizikófaktorokról a háziorvosok értesítése KormányhivatalNépegészségügyi Főosztály Jelentést tartalmazó irat



Éves munkatervi feladatokJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.20. Az egészségfejlesztési tevékenység keretében a lakossági érintő és a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában való részvételCélzott szűrővizsgálatok összehangolása,szervezéseés felügyelete Tájékoztató levélAz adott lakosságot érintő rizikófaktorokról a háziorvosok értesítése KormányhivatalNépegészségügyi Főosztály Jelentést tartalmazó irat



Élelmiszer eredetű megbetegedés bejelentéseJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) Az esemény haladéktalankivizsgálásánakmegkezdése és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság egyidejű értesítése(JH-NO) KormányhivatalNépegészségügyi Főosztálya2.3.5.21. Az élelmiszer eredetű megbetegedések népegészségügyi feladatkörében történő kivizsgálása
Jegyzőkönyv, kérdőlapNEM

JelentésJárási HivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Értesítő irat
TájékoztatásÉrintett Járási HivatalokSúlyos vagy tömeges élelmiszer eredetű megbetegedés vagy annak gyanúja fennáll?(JH-NO)Több járási hivatal érintett?(JH-NO) Haladéktalan jelentés megtétele a Kormányhivatalnak(JH-NO)Érintett Járási Hivatalok tájékoztatása(JH-NO)Élelmiszerfertőzésre, élelmiszermérgezésre gyanús betegmegbetegedése körülményeinekkivizsgálása, betegdokumentációáttekintése(JH-NO)Laboratóriumi vizsgálatok végeztetése(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztálya Mintavételi jegyzőkönyvLaboratóriumi vizsgálati jelentések,áttekintése (JH-NO)A megbetegedés élelmiszer üzemi előállítására vagy állati eredetű nyers élelmiszerrevisszavezethető?(JH-NO) A Kormányhivatal haladéktalan értesítése(JH-NO) Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Értesítő irat

IGENNEM IGENNEM

IGENNEMA megbetegedés előidézésébenkülföldről származó élelmiszera gyanús?(JH-NO) A Kormányhivatal  értesítése(JH-NO)A belföldi forgalmazó székhelye szerinti illetékes Kormányhivatal  értesítése(JH-NO)A Pest Megyei Kormányhivatal, a NÉBIH, az OrszágosTisztifőorvos és az OKI értesítése(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Értesítő iratÉrtesítő iratÉrtesítő iratNEM IGEN IGENIGEN



Zárójelentés elkészítése, nyilvántartás vezetése(JH-NO)
A vizsgálati adatok statisztikai elemzésea tényállás értékelése(JH-NO) Szükséges intézkedések (további laboratóriumi  vizsgálatok,kitiltás, szűrés, kemoprofilaxis) elrendelése(JH-NO)

Zárójelentés(JH-NO)
HatározatokTovábbi megbetegedések megelőzése érdekében intézkedés szükséges?(JH-NO) IGENAz élelmiszer eredetű megbetegedés bizonyítást nyert?(JH-NO)NEM IGEN Intézkedés megtétele céljából az Élelmiszerlánc-Biztonsági Hatóság tájékoztatása(JH-NO)NEM TájékoztatásKormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Jelentés, összesítőlap

A  gyanús élelmiszer készítése, forgalmazása, fogyasztása, stb.más járási hivatal illetékességi területét érinti?(JH-NO) Érintett Járási Hivatal haladéktalan tájékoztatása(JH-NO) Érintett Járási Hivatal Értesítő iratIGENNEM
Járási HivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály



2.3.5.22. Fertőző betegségek bejelentésével kapcsolatos eljárás lefolytatásaAz észlelő orvos a fertőző beteget bejelentiJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)
IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttétel irataVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN Bejelentés továbbítása hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Tájékoztatás irataA bejelentő tájékoztatása(JH-NO)A bejelentés rögzítése az EFRIR és az OSZIR rendszerbe(JH-NO)Jelentés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Jelentés irata



Fertőző betegség bejelentéseJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Jelentés(JH-NO)

Bejelentés fogadása(JH-NO)Szakmailag jóváhagyott kockázatértékelésvan?(JH.NO)Védőoltások elrendelése azegészségügyi szolgáltatók felé(JH-NO)Oltási teljesítések nyomon követése(JH-NO)Oltások teljesítése Megtörtént-e?(JH-NO)

2.3.5.23. Egy település lakosságát érintő megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltások elrendelése Bejelentő lap

Oltásjelentés
NEMJárványügyi kivizsgálás(JH-NO) Járványügyi vizsgálati lapÁllásfoglalás kérése(JH-NO) Állásfoglalás kérésirataVédőoltás elrendelése avédőoltásra kötelezettek felé(JH-NO) Határozatok

NEM
Kormányhivatal NépegészségügyiFőosztály(JH-NO) HatározatokIGEN

Kormányhivatal NépegészségügyiFőosztály(JH-NO)IGEN



A munkáltató kérelmeJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Szakvélemény(JH-NO)

2.3.5.24. munkakörökhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettség tekintetében a veszélyeztetett munkakörök felmérésének eredményéről szakvélemény adása

Szakvéleményttartalmazó irat
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvIGENTényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Tájékoztatás

Hatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttétel irataVan hatáskörrel és Illetékességel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Tájékoztatás irataA munkáltató tájékoztatása(JH-NO)



2.3.5.25 Védőoltások alóli mentesítés jóváhagyása
IGEN NEM

Az oltásra kötelezett kérelmének benyújtásaJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)
Egészségügyi dokumentációáttekintése(JH-NO) NEMAz eljárás során megállapított tényállás értékelése, döntés előkészítése(JH-NO)

Hatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEMA kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(JH-NO) Függő hatályú végzés(JH-NO)
Áttételt elrendelő végzésHiánypótlásról történő intézkedés(JH-NO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-NO) Függő hatályú végzésIGEN IGEN Eljárás megszüntetése(JH-NO) Eljárást megszüntetővégzésAz ügy érdemében döntés(JH-NO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-NO) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-NO)IGEN Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO)Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatKormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Tájékoztató levél

Visszavonó vagy módosító határozatNEM Felterjesztő levélHatározatNEM IGEN

Van hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Visszautasító határozatMegszüntető végzésDöntés kérelem visszautasításárólvagy az eljárás megszüntetéséről(JH-NO)

Másodfokú döntésKormányhivatalNépegészségügyiFőosztály



Védőnők,háziorvosok,oltóorvosok havi jelentéseJárási Hivatal NépegészségügyiOsztályához (a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.26. Védőoltással kapcsolatos jelentések fogadása,adatok rögzítése az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbenOSZIR rendszerben történő adatrögzítésRögzített adatok tovább küldése a védőnőnek Rögzített adatokOltóanyagokról rögzítettRögzített adatokRögzített adatokKormányhivatalNépegészségügyi Főosztály



Háziorvos, oltóorvos bejelentése  Járási Hivatal NépegészségügyiOsztályához (a továbbiakban: JH-NO) Jegyzőkönyv
2.3.5.27. Védőoltást követő nemkívánatos események, oltási reakciók (mellékhatásokat) és oltási balesetek jelentésének fogadása

Közreműködés a helyszíni kivizsgálásban(JH-NO)Keletkező dokumentumok megküldése a Népegészségügyi Főosztálynak KormányhivatalNépegészségügyi Főosztály Keletkező dokumentumok
Tájékoztatás küldése a Kormányhivatalnak(JH-NO) KormányhivatalNépegészségügyi Főosztály Tájékoztató levél



Negyedéves oltóanyag igény felmérése iránti megkeresés  Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: JH-NO) Oltóanyag rendelőtáblázat2.3.5.28. Oltóanyagok elosztásának szervezése, nyilvántartás vezetéseIgényfelmérő táblázat továbbküldése az oltást végző orvosoknak(JH-NO)A beérkezett oltóanyag igények összesítése(JH-NO)Az összesített adatok megküldése a Népegészségügyi Főosztálynak(JH-NO) Oltóanyag rendelőtáblázatOltóanyagok átvétele (JH-NO)Az oltóanyagok kiszállítása az oltóhelyekre
Az összesített adatokalapján oltóanyag igény leadása az OSZIR rendszerében(JH-NO) KormányhivatalNépegészségügyi Főosztály Jelentést tartalmazó iratKormányhivatalNépegészségügyi Főosztály



Egészségügyi szolgáltatók éves ellenőrzése Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) Helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatásaJH-NOA jogszerű állapot helyreállításával orvosolható?JH-NO
2.3.5.29. Az egészségügyi szolgáltatók védőoltásokkal kapcsolatos feladatainak ellenőrzése JegyzőkönyvHiányosság, szakmaiszabályszegés került-emegállapításra?JH-NO Ellenőrzés rögzítése az elektronikusnyilvántartó rendszerbenIrattárJH-NONEMFelhívás a jogsértés megszüntetéséreJH-NO Hiánypótlásra felszólítóvégzésHiánypótlásnakeleget tett?JH-NOUtóellenőrzésJH-NO  JegyzőkönyvEljárás megindításaJH-NO Értesítő iratDöntés szankcionálásrólJH-NO  Kormányhivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé Határozat,VégzésIGENNEM

NEM
AdatszolgáltatásJH-NO Adatszolgáltató levél

IGENIGEN
Jogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO) Végleges döntés Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levélKormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztály

NEM IGEN IGENNEM



Védőoltásra kötelezett személy bejelentéseJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)2.3.5.30. Védőoltásra kötelezett személy oltásának elrendelése
Döntés védőoltás elrendeléséről(JH-NO) NEMBejelentés vizsgálata,tényállás értékelése(JH-NO)Hatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésDöntés az eljárás megszüntetéséről(JH-NO)IGENVédőoltás elrendeléseszükséges?(JH-NO)IGENJogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO) Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levélKormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Felterjesztő levélIGENMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztályNEMNEM IGEN Döntés az eljárás megszüntetéséről(JH-NO) Megszüntető végzésHatározat



Szűrővizsgálatra kötelezett személy elrendelése2.3.5.31. Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok elrendeléseBejelentés fogadása(JH-NO)
Szűrővizsgálatot elrendelőHatározat amennyiben nem jelenik meg az érintett(Egészségügyi Szolgáltató)Bejelentés vizsgálata Szűrővizsgálatot elrendelőHatározatSzűrővizsgálatra kötelezettSzűrővizsgálatVégzéseSzűrővizsgálat teljesítésNyomon követéseSzűrővizsgálat teljesítése megtörtént-eSzűrővizsgálatról jelentés Jelentés 

HatározatHatározatNEMIGEN
Szükséges intézkedések Megtétele (érintett értesítése) Értesítést tartalmazólevél

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Illetékesség Vizsgálata(JH-NO) NEM Megkeresés áttétele(JH-NO)IGEN Áttételt elrendelő végzés



Sürgősséggel jelentendő betegségrőlbejelentésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)
Helyszíni járványügyivizsgálat előkészítése(JH-NO)Szükséges-e  további Intézkedés(JH-NO) Járvány kórokozójának, fertőző forrásának,és terjesztő tényezőjének a meghatározása(JH-NO)Szükséges intézkedések (kitiltás,szűrés, fertőtlenítés, védőoltás,kemoprofilaxis) elrendelése(JH-NO)

2.3.5.32.Sürgősséggel jelentendő betegségről vagy annak gyanújáról, kiemelt járványügyi jelentőségű fertőzésről, fertőző betegségről vagy annak gyanújáról járványügyi vizsgálatok végzése
IGEN Határozatok

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttétel irataVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN Bejelentés továbbítása hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Tájékoztatás irataA bejelentő tájékoztatása(JH-NO)Betegdokumentációáttekintése(JH-NO)Helyszíni járványügyivizsgálat(JH-NO) Szükséges intézkedések(további laboratóriumi vizsgálat, fertőtlenítés, védőoltás, kemoprofilaxis) elrendelése(JH-NO) HatározatokNEMZárójelentés elkészítése, nyilvántartás vezetése(JH-NO)Zárójelentés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Jelentés, összesítőlap
Adatlap mikrobiológiaivizsgálathozJegyzőkönyv



Egészségügyi szolgáltató bejelentéseJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)2.3.5.33.fertőző beteg orvosi vizsgálatra illetve gyógykezelésre történő kötelezése
Az ügy érdemében döntésfellebbezésre tekintetnélkül azonnali végrehajtással(JH-NO) NEMBejelentés, betegdokumentáció Vizsgálata, tényállás értékelése(JH-NO)Hatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN Bejelentés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésDöntés az eljárás megszüntetéséről(JH-NO)IGENOrvosi vizsgálat, illetve gyógykezelés elrendeléseszükséges?(JH-NO)IGENJogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO) Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levélKormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Felterjesztő levélIGENMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztályNEMNEM IGEN Döntés az eljárás megszüntetéséről(JH-NO) Megszüntető végzésHatározat



Fertőző betegről bejelentésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)2.3.5.34. Járványügyi megfigyelés és zárlat elrendelése
Az ügy érdemében döntésfellebbezésre tekintetnélkül azonnali végrehajtással(JH-NO) NEMBejelentés, betegdokumentáció Vizsgálata, tényállás értékelése(JH-NO)Hatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN Bejelentés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésDöntés az eljárás megszüntetéséről(JH-NO)IGENJárványügyi megfigyelés és zárlat elrendeléseszükséges?(JH-NO)IGENJogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO) Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatJelentés irataKormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Felterjesztő levélIGENMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztályNEMNEM IGEN Döntés az eljárás megszüntetéséről(JH-NO) Megszüntető végzésHatározat



Kórokozó hordozók bejelentése (írásban/fax, e-mail)

Zárójelentés elkészítése(JH-NO)
Bejelentés Fogadása(JH-NO)Járványügyi Kivizsgálás(JH-NO)Szükséges-e  további Intézkedés(JH-NO)Járványügyi kivizsgálás lezárása(JH-NO) Határozat előzetes, illetveidőszakoslaboratóriumiVizsgálatra(JH-NO)Mikrobiológiai vizsgálathoz Mintavételezés(JH-NO)Járványügyihatározat kiadásaGyógykezelésre((JH-NO)FertőzésveszélyMegszűnt-e?(JH-NO)IGEN

2.3.5.35. kórokozó-hordozók járványügyi ellenőrzés alá helyezése, illetve ellenőrzés alá helyezés megszüntetéseKeletkező dokumentum 1Keletkező dokumentum 1Keletkező dokumentum 1Bejelentő lapJárványügyi Vizsgálati lap
HatározatZárójelentés 

IGENNEM
NEM

HatározatAdatlap mikrobiológiai vizsgálathozIGENNEM
Szükséges Intézkedésmegtétele(JH-NO)Járványügyi Kivizsgálás(JH-NO)

FertőzésveszélyMegszűnt-e?(JH-NO)FertőzésveszélyMegszűnt-e?(JH-NO)Laboratóriumi eredményalapján szükséges-e további intézkedés(JH-NO)



Intézményben előforduló járvány bejelentéseBejelentés fogadásaJárványügyi kivizsgálásSzükséges-e  további intézkedésJárványügyi kivizsgálás lezárása Határozat laboratóriumivagy orvosivizsgálaton való részvételMikrobiológiai vizsgálathoz mintavételezésJárványügyihatározat kiadásagyógykezelésre
2.3.5.36. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények,óvodák,általános iskolák működésének felfüggesztése,bentlakásos gyermekintézmények működésének korlátozása, továbbá egyéb helyi közösségi célokat szolgáló intézmények,helyi jelentőségűrendezvények működésének megtiltása járványveszély vagy járvány esetén Bejelentő lapJárványügyi Vizsgálati lapIGENNEM HatározatAdatlap mikrobiológiai vizsgálathozIGENLaboratóriumi eredményalapján szükséges-e további intézkedés FertőzésveszélyMegszűnt-e? Határozat

Zárójelentés elkészítése IGEN Zárójelentés
Intézmény működésének megtiltása

KormányhivatalNépegészségügyi Főosztály

Beteg dokumentáció áttekintéseSzükséges intézkedésekelrendelése
NEMIGEN HatározatNEM További intézkedésekelrendelése Határozat



Kezelőorvos általi megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.37. Fertőző betegek kórházba szállításának elrendeléseÉrintett személy felszólítása KormányhivatalNépegészségügyi Főosztály Kényszerintézkedést tartalmazó iratHatározatÉrintett személy szállítása



 Éves fertőtlenítőszer igény felmérése Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)
Nyilvántartó lap

2.3.5.38.A nem kórházban gyógykezelt fertőző beteg környezetében a folyamatos fertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszerek rendelkezésre bocsátásaA szükséges fertőtlenítőszer mennyiséget tartalmazó irat megküldése a Népegészségügyi Főosztálynak(JH-NO)Az igényelt fertőtlenítőszer mennyiség átvétele a Népegészségügyi Főosztálytól Az igényelt fertőtlenítőszer kiadása, kiszállítása az ügyfél részére, nyilvántartás vezetése
KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályAz ügyfél bejelenti a nem kórházban kezelt fertőző beteg környezetének fertőtlenítéséhez szükséges fertőtlenítőszer igényét. 

Adatszolgáltatást tartalmazó irat



Hivatalból induló eljárás az Országos Tisztifőorvos éves munkaterve  vagy bejelentés alapján Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) Helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatása(JH-NO)2.3.5.39. egészségügyi kártevők elleni védekezés hatósági ellenőrzése JegyzőkönyvJogszabálysértés, szakmaiszabályszegés került-emegállapításra?(JH-NO) Ellenőrzés rögzítése az elektronikusnyilvántartó rendszerbenIrattár(JH-NO)NEMIGENEljárás megindítása(JH-NO) Értesítő iratDöntés szankcionálásról(JH-NO)  Kormányhivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály HatározatJogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO)
Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levél

Adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltató levél
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Felterjesztő levélIGENMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztályNEMIGENNEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatásaJH-NO2.3.5.40.A tetvesség felderítésére időszakos vagy soron kívüli, csoportos vagy egyedi vizsgálatok elrendelése, nyilvántartás vezetése   Éves ellenőrzési ütemterv alapján végzett hatósági ellenőrzések, valamint soron kívüli bejelentések alapján Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: JH-NO)Tetvesség fenn áll-e, intézkedés szükséges e?JH-NO NEM Jelentés megküldése a Népegészségügyi Főosztálynak KormányhivatalNépegészségügyi Főosztály Jelentés Döntés soron kívüli vizsgálat elrendeléséről fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtással Határozat Utóellenőrzés Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv

Kötelezésben foglaltaknak eleget tett e?JH-NODöntés szankcionálásrólJH-NO HatározatNEM IGEN  Kormányhivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási FőosztályJogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO) Végleges döntés Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levél
Adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltató levél

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Felterjesztő levélIGENMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztályNEM

IGENNEM



Hivatalból induló eljárás az Országos Tisztifőorvos éves munkaterve  vagy bejelentés alapján Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(továbbiakban: JH-NO) Helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatása(JH-NO)2.3.5.41. Az egészségügyi szolgáltató fertőző betegségekkel és környezetükkel, valamint a járványok megelőzésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése JegyzőkönyvJogszabálysértés, szakmaiszabályszegés került-emegállapításra?(JH-NO) Ellenőrzés rögzítése az elektronikusnyilvántartó rendszerbenIrattár(JH-NO)NEMIGENEljárás megindítása(JH-NO) Értesítő iratDöntés szankcionálásról(JH-NO)  Kormányhivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály HatározatJogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO)
Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levél

Adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltató levél
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Felterjesztő levélIGENMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztályNEMIGENNEM



2.3.5.42. az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések vizsgálataIGEN
Egészségügyi dokumentációbeszerzése, nyilatkozatok bekérése(JH-NO)

NEMPanaszbejelentésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)
Szakfelügyelő főorvosfelkérése(JH-NO) Felkérő levélÉrvényes módszertani Útmutatók, szakmai protokollokáttekintése(JH-NO)

Hatáskör fennáll?(JH-NO) Panaszbejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NO)NEM Áttétel irataIlletékességfennáll?(JH-NO) Panaszbejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NO)IGEN Áttétel irataÉrtesítés eljárásról(JH-NO) Értesítés irataTájékoztatás irataAdatszolgáltatásra, nyilatkozattételre felhívó Irat A panaszbejelentés elutasítása, mellőzéseElutasítás, mellőzésfeltételei fennállnak?(JH-NO) IGENNEMBeérkezett dokumentációnyilatkozatok áttekintése(JH-NO)A szakfelügyelő főorvosvéleményének vizsgálata(JH-NO) Szükséges-e a szakvélemény kiegészítése?(JH-NO) IGEN Szakvélemény kiegészítéskérése(JH-NO)Az Országos Tisztifőorvos közreműködésével országos szakfelügyelő általi felülvizsgálat kezdeményezése(JH-NO) Kiegészítést kérő iratFelülvizsgálatot kérő iratNEMAz eljárás során megállapított tényállás értékelése, a vizsgálat eredményénekkialakítása(JH-NO) A kiegészített szakvélemény/felülvizsgálati szakvéleményvizsgálata(JH-NO) IGEN



Jogszabálysértés, szakmaiszabályszegés került-emegállapításra?(JH-NO) A panaszeljárás lezárása(JH-NO)NEMIGEN A panaszbejelentő tájékoztatása a vizsgálat eredményéről(JH-NO) tájékoztatásEljárás megindítása(JH-NO) Értesítő iratDöntés szankcionálásról(JH-NO)  Kormányhivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály HatározatJogorvoslatvan-e?(JH-NO)Saját hatáskörben Intézkedés szükséges?(JH-NO) Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO) Visszavonó vagy módosító határozatIratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO) Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatTájékoztató levél
Adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltató levél

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Felterjesztő levélIGENMásodfokú döntésKormányhivatal NépegészségügyiFőosztályNEMIGENNEM



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.43. Építési engedély kiadása iránti eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAz tervdokumentáció  formai, tartalmi és szakmai vizsgálata (teljes-e a beadvány, az ügy a vizsgált szakkérdés tekintetében elbírálható-e) (JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGEN



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.44. Módosított építési engedély kiadása iránti eljárásban  népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAz tervdokumentáció  formai, tartalmi és szakmai vizsgálata (teljes-e a beadvány, az ügy a vizsgált szakkérdés tekintetében elbírálható-e) (JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGEN



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.45. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN A megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAz tervdokumentáció  formai, tartalmi és szakmai vizsgálata (teljes-e a beadvány, az ügy a vizsgált szakkérdés tekintetében elbírálható-e) (JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGENIGEN



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.46. Használatbavételi engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN A megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzés

A tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)
NEM

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó iratTényállás tisztázott-e?(JH-NO)IGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratA megkeresés formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGENHelyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvNEM



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.47 Építési fennmaradási engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN A megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

A tényállás tisztázásához szükséges-e helyszíni szemle(JH-NO) IGENNEM
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAz engedélyezési dokumentáció formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány?(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGEN Jegyzőkönyv



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.48 Építési engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN A megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAz engedélyezési dokumentáció formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány?(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGENIGEN



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.49 A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény vagy vízhasználat engedélyezési eljárásban eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködésIGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN A megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzés

A tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)
NEM

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN

Az engedélyezési dokumentáció formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány?(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés
IGENIGEN



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.50 Vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN A megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAz engedélyezési dokumentáció formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány?(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGENIGEN



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.51 Vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAz engedélyezési dokumentáció formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány?(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGENIGEN



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.52 Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN A megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAz engedélyezési dokumentáció formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány?(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGEN



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.53  Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAz engedélyezési dokumentáció formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány?(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGEN



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Az engedélyezési dokumentáció formai, tartalmi és szakmai vizsgálata (teljes-e a beadvány, az ügy a vizsgált szakkérdés tekintetében elbírálható-e) (JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés

2.3.5.54 ivóvízkivételre nem hasznosítható és ivóvízbázisnak ki nem jelölhető felszíni vízből való egyedi ivóvízkivétel engedélyezésére irányuló eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Eljáró hatóságot értesítő iratÜgyfél felhívása hiánypótlásra(JH-NO)IGENA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM
NEMIGEN

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és illetékességel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésDöntés kérelem a szakhatóságieljárás megszüntetéséről(JH-NO)
IGEN



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Az engedélyezési dokumentáció formai, tartalmi és szakmai vizsgálata (teljes-e a beadvány, az ügy a vizsgált szakkérdés tekintetében elbírálható-e) (JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés

2.3.5.55 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep, szennyvízelvezető mű erre kijelölt eleme, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító mű kijelölése iránti eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Eljáró hatóságot értesítő iratÜgyfél felhívása hiánypótlásra(JH-NO)IGENA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM
IGEN NEM

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és illetékességel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésDöntés kérelem a szakhatóságieljárás megszüntetéséről(JH-NO)



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.56. zenés-táncos rendezvény rendezvénytartási engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködésIGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzés

A tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)
NEM

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO)IGEN

A megkeresés formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzésHelyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvNEM
IGEN



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.57. üzletköteles termék forgalmazására szolgáló üzlet működési engedélyezési eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködésIGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN A megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzés

A tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)
NEM

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO)IGEN

A megkeresés formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzésIGENHelyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvNEM



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.58. telepengedély kiadása iránti eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzés

A tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)
NEM

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó iratTényállás tisztázott-e?(JH-NO)IGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratA megkeresés formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGENHelyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvNEM



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5.59..a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzés

A tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)
NEM

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó iratTényállás tisztázott-e?(JH-NO)IGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratA megkeresés formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGENHelyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvNEM



KérelemJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Előzetes szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)

Adatszolgáltatás iránti felhívásttartalmazó irat
2.3.5.60. Közterületi vízvételi hely (közkifolyó) áthelyezésének, megszüntetésének előzetes közegészségügyi szakhatósági elbírálása

A viziközmű-szolgáltató adatszolgáltatás iránti felhívása(JH-NO)
A tényállás értékelése, szakhatósági vélemény kialakítása(JH-NO) Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) IGEN
IGEN IGEN NEM

Az elbíráláshoza víziközmű-szolgáltatótólszükséges-e adatszolgáltatás?(JH-NO) Adatszolgáltatásbeérkezett-e?(JH-NO)IGEN NEM
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Tájékoztató levél

NEM
IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Az engedélyezési dokumentáció formai, tartalmi és szakmai vizsgálata (teljes-e a beadvány, az ügy a vizsgált szakkérdés Tekintetében elbírálható-e) (JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés

2.3.5.61. a felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Eljáró hatóságot értesítő iratÜgyfél felhívása hiánypótlásra(JH-NO)IGENA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM
IG EN NEM

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és illetékességel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésDöntés kérelem a szakhatóságieljárás megszüntetéséről(JH-NO)



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAz tervdokumentáció  formai, tartalmi és szakmai vizsgálata (teljes-e a beadvány, az ügy a vizsgált szakkérdés tekintetében elbírálható-e) (JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGEN
2.3.5.62.polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzés

A tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)
NEM

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó iratTényállás tisztázott-e?(JH-NO)IGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratA megkeresés formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGENHelyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvNEM

2.3.5.63.polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények használatbavételi engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratA megkeresés formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés
IGENIGEN Jegyzőkönyv

2.3.5.64.polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények fennmaradási engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés

Tényállás tisztázásához szükséges-e helyszíni szemle?(JH-NO) IGENNEM



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzésA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEMIGEN
Befizetett igazgatás szolgáltatási  díj számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-NO) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAz tervdokumentáció  formai, tartalmi és szakmai vizsgálata (teljes-e a beadvány, az ügy a vizsgált szakkérdés tekintetében elbírálható-e) (JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzés

IGENIGEN
2.3.5.65.polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények bontására irányuló hatósági eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Az engedélyezési dokumentáció formai, tartalmi és szakmai vizsgálata (teljes-e a beadvány, az ügy a vizsgált szakkérdés tekintetében elbírálható-e) (JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés

2.3.5.66.a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárásban népegészségügyi feladatkörben szakhatósági közreműködés
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Eljáró hatóságot értesítő iratÜgyfél felhívása hiánypótlásra(JH-NO)IGENA tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)

NEM
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM
NEM

IGEN
IGEN

Hatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és illetékességel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésDöntés kérelem a szakhatóságieljárás megszüntetéséről(JH-NO)



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.67. építési engedély  kiadása iránti engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőOsztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM
IGEN

Járási Hivatal Építésügyi OsztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO)
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM

Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO) Járási Hivatal Építésügyi Osztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGENIGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.68. módosított építési engedély  kiadása iránti engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőOsztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM Járási Hivatal Építésügyi OsztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO)
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM

Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO) Járási Hivatal Építésügyi Osztály Hivatalos feljegyzésNINCS
IGEN IGENIGEN IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzésA szakkérdés vizsgálatát kérőOsztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM
IGEN

IGEN Járási Hivatal Építésügyi OsztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO)
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM

Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO) Járási Hivatal Építésügyi Osztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGE N

2.3.5.69. építési engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzésA szakkérdés vizsgálatát kérőOsztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM Járási Hivatal Építésügyi OsztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO)
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM

Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO) Járási Hivatal Építésügyi Osztály Hivatalos feljegyzésNINCS2.3.5.70. országos építési követelményektől valló eltérés engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálataIGENIGEN IGENIGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésA tényállás Tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)
2.3.5.71. Használatbavételi engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

Szakkérdés vizsgálatát kérő Osztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvHivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN NINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőOsztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Járási Hivatal Építési OsztályJárási Hivatal Építési Osztály
Járási Hivatal Építési Osztály

Járási Hivatal Építési Osztály

IGEN



Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hiánypótlási felhívás irántiHivatalos feljegyzés
2.3.5.72. építési fennmaradási engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőOsztály felé kérés az ügyfél hiánypótlásratörténő felhívása iránt(JH-NO)
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés

Tényállás tisztázásához szükséges-e helyszíni szemle?(JH-NO) NEMIGEN IGEN
IGEN Járási Hivatal Építési OsztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO)

Az ügyfél által benyújtott hiánypótlás vizsgálataNEM
Járási Hivatal Építési Osztály

Járási Hivatal Építési Osztály Jegyzőkönyv
Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO) Járási Hivatal Építésügyi Osztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGENMegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzésA szakkérdés vizsgálatát kérőOsztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés

Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM
IGEN

IGEN Járási Hivatal Építésügyi OsztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO)
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM

Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Osztály értesítése (JH-NO) Járási Hivatal Építésügyi Osztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN

2.3.5.70. országos építési követelményektől valló eltérés engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.74. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban ( a minőségi eljárás és a bírságok kiszabásának kivételével, a területi környezetvédelmi hatóság elsőfokú eljárása) népeu. Szakkér. vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.75. a nem veszélyes hulladék (kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása) hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGE N
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresés a Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: MSZJH-HFNO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(MSZJH-HFNO)

IlletékességVizsgálata(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzésA szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(MSZJH-HFNO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(MSZJH-HFNO) NEM

IGE N
IGEN A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(MSZJH-HFNO)NEM
Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(MSZJH-HFNO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN

IGEN
2.3.5.76. A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti engedélyezése eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálataMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresés a Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: MSZJH-HFNO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(MSZJH-HFNO)

IlletékességVizsgálata(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzésA szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(MSZJH-HFNO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzés

Tényállás tisztázott-e?(MSZJH-HFNO) NEM
IGEN

IGEN A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO)
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(MSZJH-HFNO)NEM

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(MSZJH-HFNO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN

2.3.5.77. A környezeti hatásvizsgálati eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresés a Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: MSZJH-HFNO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(MSZJH-HFNO)

IlletékességVizsgálata(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzésA szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(MSZJH-HFNO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzés

Tényállás tisztázott-e?(MSZJH-HFNO) NEM
IGEN

IGEN A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO)
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(MSZJH-HFNO)NEM

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(MSZJH-HFNO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN

2.3.5.78. Egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresés a Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: MSZJH-HFNO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(MSZJH-HFNO)

IlletékességVizsgálata(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzésA szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(MSZJH-HFNO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzés

Tényállás tisztázott-e?(MSZJH-HFNO) NEM
IGEN

IGEN A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO)
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(MSZJH-HFNO)NEM

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(MSZJH-HFNO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN

2.3.5.79.A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési összevont eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresés a Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: MSZJH-HFNO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(MSZJH-HFNO)

IlletékességVizsgálata(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzésA szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(MSZJH-HFNO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzés

Tényállás tisztázott-e?(MSZJH-HFNO) NEM
IGEN

IGEN A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO)
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(MSZJH-HFNO)NEM

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(MSZJH-HFNO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN

Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály2.3.5.80. Környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.81. a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerintinti tényfeltárásra kötelezésre irányuló döntése meghozatala iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.82. a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerint tényfeltárási terv elfogadására irányuló döntése meghozatala iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.83. a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerint tényfeltárási záródokumentáció elbírálására irányuló döntése meghozatala iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.84. a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerint az „(E) egyedi szennyezettségi határérték” megállapítására irányuló döntés meghozatala iránti eljárásban népeü. szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.85. a felszlszin alatti vizek vedelmerol szolo korm.rend.szerinti a szennyezetl, karosoda kapcs beavat. szukseges megítei a beavat terv elfogad irányuló dontese meghozat iránti eljaras nepeu szakk vizsgalata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.86. a felszin alatti vizek vedelmerol szolo kormáayrendelet szerint a -(D) karmentesitesi celallapot  hataertek megallapitasara irányulo dontes meghozatala iranti eljarasban nepeu szakkerdes vizsgalata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.87. a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerint a beavatkozás elégtelensége estén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére irányuló döntése  meghozatala iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.88. a felszin alatti vizek vedel szóló korm.r. szet. zarodok elfogadasaval való befejez, elrendelesere, a beavatkozasi zarodok, elfogl való befejez irányulo dontés meghoz iranti eljár nepeui szak. vizsg

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról
(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.89. a felszin alatti vizek vedelmerol szolo kormanyrendelet szerinti a karmentesitesi monitoring elrendelesre iranyulo döntés meghozatala iranti eljarasban nepegeszseugyi szakkerdes vizsgalata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.90. a felszin alatti vizek vedelmerol szolo kormanyrendelet szerinti a karmentesites befejezesere iranyulo dontes meghozatala iranti eljárásban nepegeszsegügyi szakkerdes vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról
(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.91. a felszin alatti vizek vedelmerol szolo kormanyrendelet szerinti a karmentesítesi monitoring zarodokumentáció elbiralasara irányuló dontes meghozatala iránti elaárasban nepeu. szakkérdés vizsgalata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.92. a kivitelező részére a zajterhelési határérték betartása alól egyes építési időszakokra... építőipari tevékenységre vonatkozó felmentés megadása iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztálya 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresés a Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: MSZJH-HFNO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(MSZJH-HFNO)

IlletékességVizsgálata(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzésA szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(MSZJH-HFNO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(MSZJH-HFNO) NEM

IGEN
IGEN A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(MSZJH-HFNO)NEM
Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(MSZJH-HFNO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN

IGEN
2.3.5.93. Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a VOC diffúz kibocsátási határértékek betartása alóli, felmentés megadása iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresés a Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: MSZJH-HFNO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról
(MSZJH-HFNO)

IlletékességVizsgálata(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzésA szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(MSZJH-HFNO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzés

Tényállás tisztázott-e?(MSZJH-HFNO) NEM
IGEN

IGEN A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO)
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(MSZJH-HFNO)NEM

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(MSZJH-HFNO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO) Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN

2.3.5.94. Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a zárt körülmények között nem végezhető bevonatfelviteli, festési tevékenységek esetében a VOC kibocsátási határértékek betartása alóli, felmentés megadása iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról
(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hiánypótlási felhívás irántiHivatalos feljegyzés
2.3.5.95. Állatkert létesítésének engedélyezésére irányuló eljárásában népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzést 
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO)IGEN

IGEN Kormányhivatal Környezetvédelmiés Természetvédelmi Főosztály Eljáró hatóság értesítése (JH-NO)
Az ügyfél hiánypótlásának vizsgálataA szakkérdés vizsgálatát kérőOsztály felé kérés az ügyfél Hiánypótlásra történő felhívása iránt(JH-NO)NEMIGENHatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)NINCS Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hivatalos feljegyzés

NEMIGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.96. Állatkert működésének engedélyezésére irányuló eljárásában népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Környezet és Természetvédelmi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Környezet és Természetvédelmi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Környezet és Természetvédelmi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.97. 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) 24. cikk (1) bekezdés a) és e)–j) pontjában meghatározott tevékenységet végző üzem működésének engedélyezésére irányuló eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállástisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzésNINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.98. a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO) NEM

IGEN
IGEN       Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főo., Növény- és Talajvédelmi O. A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)NEM
     Élelmiszerlánc-biztonsági,  Növény-és Talajvédelmi Főo.,   Növény- és Talajvédelmi O. 

      Élelmiszerlánc-biztonsági,  Növény-és Talajvédelmi Főo.,   Növény- és Talajvédelmi O.   

 Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO)      Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főo.,  Növény- és Talajvédelmi O. Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN
IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésMegye székhely szerinti Járási HivatalHatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya(a továbbiakban: MSZJH-HFNO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdés vizsgálatáról(MSZJH-HFNO)

IlletékességVizsgálata(MSZJH-HFNO) NINCS Hivatalos feljegyzés
2.3.5.99. A nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata

A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(MSZJH-HFNO) 
A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(MSZJH-HFNO)Tényállás tisztázott-e?(MSZJH-HFNO) NEM

IGEN
IGEN Megye székhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi FőosztályA szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO)

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkeresés eredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(MSZJH-HFNO)NEM
Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(MSZJH-HFNO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO)NINCSIGEN

IGEN
Hivatalos feljegyzésMegye székhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Megye székhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Hivatalos feljegyzés

Hivatalos feljegyzés

Megye székhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.100. Nappali szociális ellátás esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.101. Bentlakásos szociális ellátás esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról
(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.102. Bölcsőde,mini bölcsőde esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.103. Gyermekek átmeneti otthona,családok átmeneti otthona esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról
(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.10.gyermekek átmeneti otthona esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról
(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.105. Gyermekotthon és utógondozó otthon esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IG

E
N

NEM

IGEN

N
E
M

IGEN

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS

Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.106. Munkahelyi bölcsőde esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról
(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.107. Családi bölcsőde  esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata 
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról
(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.108. Napközbeni gyermekfelügyelet esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.109. Alternatív napközbeni ellátás  esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.110. Támogatott lakhatás  esetén az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról
(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.111. Nappali szociális ellátással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban  népegészségügyi szakkérdés
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO) IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM

IGENNEM Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

2.3.5.112. Bentlakásos szociális intézményi ellátással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
IlletékességVizsgálata(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCS A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO)Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(MSZJH-HFNO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályIGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM

IGENNEM Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

IlletékességVizsgálata(MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCS A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO)Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(MSZJH-HFNO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (MSZJH-HFNO) Hivatalos feljegyzésNINCSIGEN Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályIGEN2.3.5.113. Bölcsőde, mini bölcsődével kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.114. Gyermekek átmeneti otthonával kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.115. Családok átmeneti otthonával kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.116. Utógondozó otthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

IGEN



Szakkérdés vizsgálata iránti megkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)

Hivatalos feljegyzés szakkérdésvizsgálatáról(JH-NO)

IlletékességVizsgálata(JH-NO) Hivatalos feljegyzés
A tényállás tisztázásához szükséges-e hiánypótlási  felhívás illetvebelföldi jogsegély?(JH-NO)

2.3.5.117. Gyermekotthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban népegészségügyi szakkérdés vizsgálata
Szakkérdés vizsgálatát kérő Főosztály értesítése(JH-NO)

Hivatalos Feljegyzés
Helyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvKormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésTényállás tisztázott-e?(JH-NO)A tényállás értékelése, szakvélemény kialakítása(JH-NO)IGEN NEM IGENNEM

IGEN Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályNINCS
Hiánypótlási felhívás, illetve a belföldi jogsegély iránti megkereséseredményét magába foglalótájékoztatás és (amennyiben van) mellékletének vizsgálata(JH-NO)A szakkérdés vizsgálatát kérőFőosztály felé értesítés az ügyfél hiánypótlásra történő felhívásának, illetve belföldi jogsegély iránti megkeresés szükségességéről(JH-NO) 

Hatáskör vizsgálata(szükséges szakismeret, tárgyi erőforrás rendelkezésre áll-e?)(JH-NO) A szakkérdés vizsgálatát  kérő Főosztály értesítése (JH-NO) Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Hivatalos feljegyzésNINCS

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

IGEN



2.3.5.118.  Fürdőhelyek felosztására, összevonására irányuló eljárás
NEM

A fürdőhely üzemeltetőjének benyújtott kérelmeJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)
NEMAz eljárás során megállapított tényállás értékelése, döntés előkészítése(JH-NO)A kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(JH-NO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-NO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-NO)IGEN IGEN Eljárás megszüntetése(JH-NO) Eljárást megszüntetővégzésFüggő hatályú végzés(JH-NO) Függő hatályú végzésAz előző 4 év fürdővíz minőség adatainak, és a fürdővíz profilok vizsgálata(JH-NO)IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőhatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Visszautasító határozatEljárást megszüntető végzésDöntés kérelem visszautasításárólvagy az eljárás megszüntetéséről(JH-NO)

Az ügy érdemében döntés(JH-NO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-NO) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-NO)IGEN Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO)Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatKormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Tájékoztató levél
Visszavonó vagy módosító határozatNEM Felterjesztő levélNEM IGENMásodfokú döntésKormányhivatalNépegészségügyiFőosztály



2.3.5.119.  Természetes fürdővizek felosztására, összevonására irányuló eljárásTermészetes fürdővíz csoportok felülvizsgálata során hivatalból induló eljárásJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)
Az eljárás során megállapított tényállás értékelése, döntés előkészítése(JH-NO) Határozat

Az előző 4 év fürdővíz minőség adatainak értékelése, és a fürdővíz profilok vizsgálata(JH-NO)Egymással szomszédos,  összefüggő fürdővizek vizsgálata(JH-NO)
Az ügy érdemében döntés(JH-NO)Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-NO) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-NO)IGEN Saját hatáskörbentörténő visszavonás / módosítás(JH-NO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-NO)Végleges döntés(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Másodfokú határozatKormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Tájékoztató levél

Visszavonó vagy módosító határozatNEM Felterjesztő levélNEM IGENMásodfokú döntésKormányhivatalNépegészségügyiFőosztály



2.3.5.120.  Természetes fürdővizekről kérelemre tájékoztatás adásaKérelemJárási Hivatal Népegészségügyi Osztálya(továbbiakban: JH-NO)
A fürdővíz minőség egészségre gyakorolt hatásának értékelése(JH-NO)Tájékoztató összeállítása(JH-NO)Tájékoztatás(JH-NO) Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Jelentés
Rendelkezésre álló fürdővíz minőségi adatok vizsgálata, értékelése(JH-NO)

Tájékoztatást tartalmazó irat
IGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttétel irataVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkező hatóság?(JH-NO) IGEN Kérelem áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Tájékoztatás irataKérelmező tájékoztatása(JH-NO)



MegkeresésJárási Hivatal Népegészségügyi Osztály(a továbbiakban: JH-NO)2.3.5. 121. Az elhanyagolt műveken rovar- illetve rágcsálóirtás, valamint elhanyagolt műveken veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata tárgyban indult eljárásIGENHatáskör és illetékesség vizsgálata (JH-NO) NEM Áttételt elrendelő végzésVan hatáskörrel és Illetékességgel rendelkezőszakhatóság?(JH-NO) IGEN A megkeresés áttétele hatáskör vagy illetékesség hiánya  miatt(JH-NO)NEM Megszüntető végzésSzakhatósági eljárás megszüntetése(JH-NO)

Szakhatósági állásfoglalás(JH-NO)
Hiánypótlásbeérkezett-e?(JH-NO) Megszüntető végzés

A tényállás értékelése, szakhatósági állásfoglalás kialakítása(JH-NO)
NEM

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
Tényállás tisztázott-e?(JH-NO)IGEN

A megkeresés formai, tartalmi és szakmai vizsgálata, teljes-e a beadvány(JH-NO) Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásraés/vagy nyilatkozattételre(JH-NO)NEMIGEN Nyilatkozattételre felhívást elrendelő végzésHelyszíni szemle lefolytatása(JH-NO) JegyzőkönyvNEM
IGEN



PostaiJH. Cst. O.Személyes ügyfélszolgálatJH. Cst. O.KormányablakJárási Hivatalok Iratok bontása, érkeztetése, osztályozásaJH. Cst. O.
Foglalkoztatók társadalombiztosításikifizetőhelyeKözponti érkeztető rendszerMagyar ÁllamkincstárÜgyfélkapu

ElőzményezésJH. Cst. O.IktatásJH. Cst. O.SzkennelésJH. Cst. O.TÉBA szakrendszerJH. Cst. O.IGEN NEM
Kérelem és mellékleteiJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH. Cst. O.)

Szignálás, feladatkiosztásJH. Cst. O.

2.4.1.1. Családi pótlékra vonatkozó igényelbírálást, igényérvényesítést előkészítő feladatok
Hivatali kapuJH. Cst. O.POSZEIDON Irat és DokumentumkezelőrendszerJH. Cst. O.



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány és mellékleteinek beérkezéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskör vizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.Függő hatályú döntés, hiánypótlásJH. Cst. O. Eljárás megszüntetésJH. Cst. O.
Ellátás utalásának engedélyezéseJH. Cst. O.Ellátás aktiválásaJH. Cst. O. ElbírálásJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzés

HatározatVégzés,Elektronikus adatkérésNEM
IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)

VégzésHatósági igazolvány megrendeléseJH. Cst. O.
2.4.1.2. Nevelési ellátásra való jogosultság elbírálása, megállapításaIGEN NEM

IGENIGEN NEM NEM
IGENIGENIGENIGEN    Áttételt elrendelővégzés

Végleges döntés
Informatikai rendszerben rögzítésJH. Cst. O.Ellátás számfejtéseJH. Cst. O. Határozat kiadásaJH. Cst. O. JogorvoslatJH. Cst. O.Saját hatáskörbenintézkedésJH. Cst. O.Saját hatáskörben történő visszavonás,módosítás,visszautasításJH. Cst. O. HatározatIGENMásodfokú eljárásBFKH HatározatDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKHDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKH NEMMegkeresés,Helyi Önkormányzatok,Családsegítő Szolgálatok, Kormányablak Osztály,Egészségbiztosítási OsztálySzakhatósági állásfoglalás kérésCsaládtámogatási és Társadalombiztosítási FőosztályRehabilitációs Ellátási és Szakértői OsztálytólMegállapított ellátás folyósítása Magyar Államkincstár



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány és mellékleteinek beérkezéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskör vizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.Függő hatályú döntés, HiánypótlásJH. Cst. O. Eljárás megszüntetésJH. Cst. O.ElbírálásJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzésVégzés,Elektronikus adatkérés   Áttételt elrendelővégzésVégzésHatósági igazolvány megrendeléseJH. Cst. O.
2.4.1.3. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság elbírálása, megállapításaIGE N NEMNEMNEM NEMIGENIGEN IGENIGENInformatikai rendszerben rögzítésJH. Cst. O.Ellátás számfejtéseJH. Cst. O.Ellátás aktiválásaJH. Cst. O.Végleges döntés Ellátás utalásának engedélyezéseJH. Cst. O. Határozat kiadásaJH. Cst. O. HatározatJogorvoslatJH. Cst. O.Saját hatáskörbenintézkedésJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörben történő visszavonás,módosítás,visszautasításJH. Cst. O. IGENNEMIratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)Másodfokú eljárásBFKHDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKHDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKH HatározatNEM Határozat

Megkeresés,Helyi Önkormányzatok, Családsegítő Szolgálatok,Kormányablak Osztály, Oktatási Hivatal, Egészségbiztosítási Osztály
Megállapított ellátás folyósítása Magyar Államkincstár



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány és mellékleteinek beérkezéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. DöntéshozatalJH. Cst. O.Beadvány áttételeJH. Cst. O. Elbírálás, ellátás szüneteltetéseJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzés
HatározatElektronikus megkeresésFellebbezésJH. Cst. O.

   Áttételt elrendelővégzésElektronikus megkeresésVégzés
2.4.1.4. Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegésével, tankötelezettség mulasztásával kapcsolatos feladatokIGEN NEMNEMNEMIGEN IGEN IGENIGEN IGEN Végleges döntésIGENNEMNEM Értesítés jogerőrőlJárási Hivatal Gyámügyi feladatot ellátó szervénekMegkeresésIskola, Óvoda ismételt megkereséseHiányzások számárólIratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala feléMásodfokú eljárásBFKHDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKHDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKH Határozat

Megkeresés, adatbekérésJárási Hivatal gyámügyi feladatot ellátó szervezeti egységétől



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány , bejelentés, TÉBA programban elektronikus adat érkezése a NemzetiInfokommunikációs Szolgáltató Zrt-től, Oktatási HivataltólJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzésHatározatVégzés, Elektronikus adatkérés   Áttételt elrendelővégzésHiánypótlásJH. Cst. O.
2.4.1.5. Jogalap nélkül igénybe vett ellátás megállapításaIGEN NEMNEMNEMNEMIGEN IGEN IGENIGENNEMMegkeresés,Önkormányzatoktól,Családsegítő Szolgálatoktól, Egészségbiztosítási Osztálytól,Oktatási Hivataltól Határozat kiadásaJH. Cst. O. JogorvoslatJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörbenintézkedésJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörben történő visszavonás,módosítás,visszautasításJH. Cst. O. NEM HatározatHatározatIratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)Másodfokú eljárásBFKHDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKHDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKHVégleges döntés NEM



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány és mellékleteinek beérkezéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.IlletékességvizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Kérelem és mellékletei, döntési javaslat továbbításaa Magyar Államkincstár Követeléskezelési Főosztály feléBeadvány áttételeJH. Cst. O. Eljárás megszüntetéseJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzés
Felterjesztő levélVégzés

VisszautasításJH. Cst. O.
   Áttételt elrendelővégzés

VégzésHiánypótlásJH. Cst. O. Végzés
2.4.1.6. Méltányossági kérelemre induló eljárásban való közreműködésIGEN NEMNEMNEM NEMNEMIGEN IGEN IGE N



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány és mellékleteinek beérkezéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.HiánypótlásJH. Cst. O. Eljárás megszüntetésJH. Cst. O.ElbírálásJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzés
Igazolás

Végzés,MegkeresésJogosultság megállapítása illetve fennállása esetén hatósági igazolvány megrendelésea Magyar ÁllamkincstártólIndokolt esetbenideiglenes hatóságiigazolvány kiállításaJH. Cst. O.
   Áttételt elrendelővégzésVégzés

2.4.1.7. Hatósági igazolványok megrendeléseNEMIGEN NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENIGENIGENMegkeresés,Igazolást kiállító orvosSzakhatósági állásfoglalás kérésCsaládtámogatási és Társadalombiztosítási FőosztályRehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálytól 



PostaiJH. Cst. O.Személyes ügyfélszolgálatJH. Cst. O.KormányablakJárási Hivatalok Iratok bontása, érkeztetése, osztályozásaJH. Cst. O.
Foglalkoztatók társadalombiztosításikifizetőhelyeKözponti érkeztető rendszerMagyar ÁllamkincstárÜgyfélkapu

ElőzményezésJH. Cst. O.IktatásJH. Cst. O.SzkennelésJH. Cst. O.TÉBA szakrendszerJH. Cst. O.IGEN NEM
Kérelem és mellékleteiJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH. Cst. O.)

Szignálás, feladatkiosztásJH. Cst. O.

2.4.1.8. Gyermekgondozást segítő ellátásra vonatkozó igényelbírálást, igényérvényesítést előkészítő feladatok
Hivatali kapuJH. Cst. O.POSZEIDON Irat és DokumentumkezelőrendszerJH. Cst. O.



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány és mellékleteinek beérkezéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskör vizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.Függő hatályú végzés, Hiánypótló végzésJH. Cst. O. Eljárás megszüntetésJH. Cst. O.ElbírálásJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzésVégzés,Elektronikusadatkérés   Áttételt elrendelővégzésVégzés
2.4.1.9. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság elbírálása, megállapításaIGENIGEN IGE N IGEN IGENNEMNEMNEM

NEM NEMMegkeresés,Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály EgészségbiztosításiOsztály, Magyar ÁllamkincstárInformatikai rendszerben rögzítésJH. Cst. O.Ellátás számfejtéseJH. Cst. O.Ellátás aktiválásaJH. Cst. O. Határozat kiadásaJH. Cst. O. HatározatHatározatHatározatJogorvoslatJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörbenintézkedésJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörben történő visszavonás,módosítás,visszautasításJH. Cst. O. NEMIratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)Másodfokú eljárásBFKHNEMDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKHDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKHEllátás utalásának engedélyezéseJH. Cst. O.Megállapított ellátás folyósítása Magyar ÁllamkincstárVégleges döntés



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány , bejelentés, TÉBA programban elektronikus adat érkezése a NemzetiInfokommunikációs Szolgáltató Zrt-től,Járási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzésHatározatVégzés   Áttételt elrendelővégzés
2.4.1.20. Jogalap nélkül igénybe vett ellátás megállapításaIGEN NEMNEMNEMIGEN IGEN IGENMegkeresés,Önkormányzatoktól,Családsegítő Szolgálatoktól, Pénzintézet Határozat kiadásaJH. Cst. O. JogorvoslatJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörbenintézkedésJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörben történő visszavonás,módosítás,visszautasításJH. Cst. O. NEM HatározatHatározatIratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)Másodfokú eljárásBFKHDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKHDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKHVégleges döntés NEM



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány és mellékleteinek beérkezéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.HiánypótlásJH. Cst. O. Eljárás megszüntetésJH. Cst. O.
   Áttételt elrendelővégzés

VégzésVégzésVisszautasításJH. Cst. O.
   Áttételt elrendelővégzésVégzésFelterjesztő levél

2.4.1.11. Méltányossági kérelemre induló eljárásban való közreműködésNEMNEMNEM NEMNEM
IGENIGEN IGENIGEN Végleges döntésIGENKérelem és mellékletei, döntési javaslat továbbításaA Magyar Államkincstár  Követeléskezelési Főosztály felé, illetve a Kormányhivatalvezetője feléMegállapított ellátás folyósításaMagyar Államkincstár



PostaiJH. Cst. O.Személyes ügyfélszolgálatJH. Cst. O.KormányablakJárási Hivatalok Iratok bontása, érkeztetése, osztályozásaJH. Cst. O.
Foglalkoztatók társadalombiztosításikifizetőhelyeKözponti érkeztető rendszerMagyar ÁllamkincstárÜgyfélkapu

ElőzményezésJH. Cst. O.IktatásJH. Cst. O.SzkennelésJH. Cst. O.TÉBA szakrendszerJH. Cst. O.IGEN NEM
Kérelem és mellékleteiJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH. Cst. O.)

Szignálás, feladatkiosztásJH. Cst. O.

2.4.1.12. Gyermeknevelési támogatás ellátásra vonatkozó igényelbírálást, igényérvényesítést előkészítő feladatok
Hivatali kapuJH. Cst. O.POSZEIDON Irat és DokumentumkezelőrendszerJH. Cst. O.



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány és mellékleteinek beérkezéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskör vizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.Függő hatályú végzés, Hiánypótló végzésJH. Cst. O. Eljárás megszüntetésJH. Cst. O.ElbírálásJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzésVégzés,Elektronikusadatkérés   Áttételt elrendelővégzésVégzés
2.4.1.13. Gyermeknevelési támogatás ellátásra való jogosultság elbírálása, megállapításaIGENIGEN IGE N IGEN IGENNEMNEMNEM

NEM NEMMegkeresés,Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály EgészségbiztosításiOsztály, Magyar ÁllamkincstárInformatikai rendszerben rögzítésJH. Cst. O.Ellátás számfejtéseJH. Cst. O.Ellátás aktiválásaJH. Cst. O. Határozat kiadásaJH. Cst. O. HatározatHatározatHatározatJogorvoslatJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörbenintézkedésJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörben történő visszavonás,módosítás,visszautasításJH. Cst. O. NEMIratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)Másodfokú eljárásBFKHNEMDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKHDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKHEllátás utalásának engedélyezéseJH. Cst. O.Megállapított ellátás folyósítása Magyar ÁllamkincstárVégleges döntés



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány , bejelentés, TÉBA programban elektronikus adat érkezése a NemzetiInfokommunikációs Szolgáltató Zrt-től,Járási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzésHatározatVégzés, Elektronikus adatkérés   Áttételt elrendelővégzésHiánypótlásJH. Cst. O.
2.4.1.14. Jogalap nélkül igénybe vett ellátás megállapításaIGEN NEMNEMNEMNEMIGEN IGEN IGENIGENNEMMegkeresés,Önkormányzatoktól,Családsegítő Szolgálatoktól, Egészségbiztosítási Osztálytól,Társadalombiztosítási Kifizetőhelyektől Határozat kiadásaJH. Cst. O. JogorvoslatJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörbenintézkedésJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörben történő visszavonás,módosítás,visszautasításJH. Cst. O. NEM HatározatHatározatIratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)Másodfokú eljárásBFKHDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKHDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKHVégleges döntés NEM



PostaiJH. Cst. O.Személyes ügyfélszolgálatJH. Cst. O.KormányablakJárási Hivatalok Iratok bontása, érkeztetése, osztályozásaJH. Cst. O.
Foglalkoztatók társadalombiztosításikifizetőhelyeKözponti érkeztető rendszerMagyar ÁllamkincstárÜgyfélkapu

ElőzményezésJH. Cst. O.IktatásJH. Cst. O.SzkennelésJH. Cst. O.TÉBA szakrendszerJH. Cst. O.IGEN NEM
Kérelem és mellékleteiJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH. Cst. O.)

Szignálás, feladatkiosztásJH. Cst. O.

2.4.1.15. Anyasági támogatásra vonatkozó igényelbírálást, igényérvényesítést előkészítő feladatok
Hivatali kapuJH. Cst. O.POSZEIDON Irat és DokumentumkezelőrendszerJH. Cst. O.



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány és mellékleteinek beérkezéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskör vizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.Függő hatályú döntés, hiánypótlásJH. Cst. O. Eljárás megszüntetésJH. Cst. O.
Ellátás utalásának engedélyezéseJH. Cst. O.Ellátás aktiválásaJH. Cst. O. ElbírálásJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzés

HatározatVégzésNEM
IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)

Végzés
2.4.1.16. Anyasági támogatás ellátásra való jogosultság elbírálása, megállapításaIGEN NEM

IGENIGEN NEM
NEM

IGENIGEN    Áttételt elrendelővégzés
Végleges döntés

Informatikai rendszerben rögzítésJH. Cst. O.Ellátás számfejtéseJH. Cst. O. Határozat kiadásaJH. Cst. O. JogorvoslatJH. Cst. O.Saját hatáskörbenintézkedésJH. Cst. O.Saját hatáskörben történő visszavonás,módosítás,visszautasításJH. Cst. O. HatározatIGENMásodfokú eljárásBFKH HatározatDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKHDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKH NEMMegállapított ellátás folyósítása Magyar Államkincstár
NEM



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány , és mellékleteinek beérkezése, Járási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzésHatározatVégzés, Elektronikus adatkérés   Áttételt elrendelővégzésHiánypótlásJH. Cst. O.
2.4.1.17. Jogalap nélkül igénybe vett ellátás megállapításaIGEN NEMNEMNEMNEMIGEN IGEN IGENIGENNEMMegkeresés,Gyámhivatalok Határozat kiadásaJH. Cst. O. JogorvoslatJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörbenintézkedésJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörben történő visszavonás,módosítás,visszautasításJH. Cst. O. NEM HatározatHatározatIratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)Másodfokú eljárásBFKHDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKHDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKHVégleges döntés NEM



PostaiJH. Cst. O.Személyes ügyfélszolgálatJH. Cst. O.KormányablakJárási Hivatalok Iratok bontása, érkeztetése, osztályozásaJH. Cst. O.
Foglalkoztatók társadalombiztosításikifizetőhelyeKözponti érkeztető rendszerMagyar ÁllamkincstárÜgyfélkapu

ElőzményezésJH. Cst. O.IktatásJH. Cst. O.SzkennelésJH. Cst. O.TÉBA szakrendszerJH. Cst. O.IGEN NEM
Kérelem és mellékleteiJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH. Cst. O.)

Szignálás, feladatkiosztásJH. Cst. O.

2.4.1.18. Fogyatékossági támogatásra vonatkozó igényelbírálást, igényérvényesítést előkészítő feladatok
Hivatali kapuJH. Cst. O.POSZEIDON Irat és DokumentumkezelőrendszerJH. Cst. O.



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány és mellékleteinek beérkezéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskör vizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.Függő hatályú döntés, hiánypótlásJH. Cst. O. Eljárás megszüntetésJH. Cst. O.
Ellátás utalásának engedélyezéseJH. Cst. O.Ellátás aktiválásaJH. Cst. O. ElbírálásJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzés

HatározatVégzésNEM
IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)

VégzésHatósági igazolvány megrendeléseJH. Cst. O.
2.4.1.19. Fogyatékossági támogatás ellátásra való jogosultság elbírálása, megállapításaIGEN NEM

IGENIGEN NEM
NEMIGENIGEN    Áttételt elrendelővégzés

Végleges döntés
Informatikai rendszerben rögzítésJH. Cst. O.Ellátás számfejtéseJH. Cst. O. Határozat kiadásaJH. Cst. O. JogorvoslatJH. Cst. O.Saját hatáskörbenintézkedésJH. Cst. O.Saját hatáskörben történő visszavonás,módosítás,visszautasításJH. Cst. O. HatározatIGENMásodfokú eljárásBFKH HatározatDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKHDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKH NEMSzakhatósági állásfoglalás kérésCsaládtámogatási és Társadalombiztosítási FőosztályRehabilitációs Ellátási és Szakértői OsztálytólMegállapított ellátás folyósítása Magyar Államkincstár

IGEN IGEN NEM NEM IGEN



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Beadvány , bejelentés, TÉBA programban elektronikus adat érkezése a NemzetiInfokommunikációs Szolgáltató Zrt-től,Járási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O. Beadvány áttételeJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzésHatározatVégzés, Elektronikus adatkérés   Áttételt elrendelővégzésHiánypótlásJH. Cst. O.
2.4.1.20. Jogalap nélkül igénybe vett ellátás megállapításaIGEN NEMNEMNEMNEMIGEN IGEN IGENIGENNEMMegkeresés,Önkormányzatoktól,Családsegítő Szolgálatoktól, Egészségbiztosítási Osztálytól,Társadalombiztosítási Kifizetőhelyektől Határozat kiadásaJH. Cst. O. JogorvoslatJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörbenintézkedésJH. Cst. O.IGENSaját hatáskörben történő visszavonás,módosítás,visszautasításJH. Cst. O. NEM HatározatHatározatIratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)Másodfokú eljárásBFKHDöntés megsemmisítése,új eljárás lefolytatására kötelezésBFKHDöntés helybenhagyása,megváltoztatásaBFKHVégleges döntés NEM



PostaiJH. Cst. O.Személyes ügyfélszolgálatJH. Cst. O.KormányablakJárási Hivatalok Iratok bontása, érkeztetéseJH. Cst. O.Előzményezés GATHprogrambanJH. Cst. O.
Kérelem és mellékleteiJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.)

Szignálás, feladatkiosztásJH. Cst. O.
2.4.1.21. Nagycsaládos gázár-kedvezmény igényelbírálást, igényérvényesítést előkészítő feladatok

POSZEIDON Irat és DokumentumkezelőrendszerJH. Cst. O.Hivatali kapuJH. Cst. O.



ÁttételJH. Cst. O.Kérelem és mellékletei befogadásaJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) KérelemHatáskör vizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.FeldolgozhatóJH. Cst. O.Beadvány feldolgozásaJH. Cst. O.
ÁttételJH. Cst. O.Függő hatályú végzés, hiánypótlásJH. Cst. O.Eljárás megszüntetésJH. Cst. O.Határozat kiadásaJH. Cst. O.

Végzés
HatározatVégzésVégzésVégzés

2.4.1.22. Nagycsaládos gázár-kedvezmény igénybevételére való jogosultság megállapításaNEMNEMIGENIGEN IGEN NEMIGEN NEM
Végleges döntésElektronikus adatszolgáltatásNemzeti KözművekFöldgázszolgáltató Zrt. IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala feléJogorvoslatJH. Cst. O.Másodfokú eljárásBFKH Határozat



Támogató döntések éves felülvizsgálata,ellenőrzéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.)Jogosultság ellenőrzéseTÉBA – CST CLASHrendszerben találhatóadatok alapjánJH. Cst. O. HiánypótlásJH. Cst. O. Támogatás megszüntetéseJH. Cst. O.    VégzésElektronikusadatkérésJogosultság vizsgálataJH. Cst. O.2.4.1.23. Nagycsaládos gázár-kedvezmény igénybevételének ellenőrzéseNEMNEM NEMIGEN IGENHatározat kiadásaJH. Cst. O.Kiválasztott tételek listája G-Elektra programbólMagyar Államkincstár ElőzménykérésMagyar Államkincstár KözpontElektronikus adatszolgáltatásNemzeti KözművekFöldgázszolgáltató Zrt. HatározatIratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala feléJogorvoslatJH. Cst. O.Másodfokú eljárásBFKH HatározatVégleges döntés



Kérelem áttételeJH. Cst. O.KérelemJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) KérelemHatáskör vizsgálatJH. Cst. O.IlletékességvizsgálatJH. Cst. O. Kérelem áttételeJH. Cst. O.Függő hatályú döntés, hiánypótlásJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzés   Áttételt elrendelővégzésEljárás megszüntetéseJH. Cst. O.    HatározatFellebbezés
Tényállás tisztázásaJH. Cst. O.  VégzésVéglegessé válás vizsgálatJH. Cst. O.VisszautasításJH. Cst. O.

  Végzés  Végzés
 Végzés   Felterjesztő levéliratjegyzék

2.4.1.24. Támogatási feltételeknek való megfelelés megállapításaIGEN NEMNEMIGEN NEMNEM NEMNEMIGEN IGEN IGEN NEM NEM IGEN Végleges döntés
Határozat kiadásaJH. Cst. O. IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)Döntés megküldése a hitelintézet feléMegkeresésHitelintézetek, Ingatlan Nyilvántartási Osztály,Családi Csődvédelmi Szolgálat,Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége



Kérelem áttételeJH. Cst. O.KérelemJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) KérelemHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O. Kérelem áttételeJH. Cst. O.Hiánypótlásra felszólításJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzés   Áttételt elrendelővégzésTájékoztatás elutasításrólJH. Cst. O.    Tájékoztatólevél
Bizonyos ügykörökbenügyfél tájékoztatásaJH. Cst. O.

Tényállás tisztázásaJH. Cst. O.    Tájékoztatólevél   Tájékoztatólevél  Megkeresés  Kísérőlevél
2.4.1.25. Ügyfél által benyújtott kérelmek elbírálása (jelzálogjog törlése, további jogok, tények bejegyzéséhez hozzájárulás, tulajdoni viszonyok változásához hozzájárulás)

NEMNEMNEM

NEM NEMNEMIGENIGEN IGEN IGEN Végleges döntésMás szerv megkereséseFöldhivatal



Kérelem áttételeJH. Cst. O.Végrehajtótól érkezett bekapcsolódási felhívásJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskör vizsgálatJH. Cst. O.IlletékességvizsgálatJH. Cst. O.Tényállástisztázásabekapcsolódás vonatkozásábanJH. Cst. O. Kérelem áttételeJH. Cst. O. Törlési hozzájárulásJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzés
FellebbezésJH. Cst. O.    Megkeresés   TájékoztatólevélBekapcsolódási kérelemengedélyezéseJH. Cst. O. Végrehajtási eljárásmegszüntetéseJH. Cst. O.    Fellebbezéstfelterjesztőlevél   TájékoztatólevélKöltségelőleg vizsgálataJH. Cst. O. Elállás a bekapcsolódási kérelemtőlJH. Cst. O. Nyilatkozat   TájékoztatólevélKifizetés kezdeményezéseJH. Cst. O. Végrehajtási kifogásJH. Cst. O.

2.4.1.26. Végrehajtási eljárásba való bekapcsolódás    Áttételt elrendelővégzésNEMIGEN NEMIGEN NEM IGENIGENIGEN NEM IGENIGEN IGEN NEMNEMVégleges döntésDokumentumok bekéréseFöldhivatal, JegyzőkBíróság általi elutasításBíróság általi engedélyezés



Iratok áttételeJH. Cst. O.Támogatás igénylési nyomtatvány és mellékleteinek beérkezéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) IgénylőlapHatáskör vizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O. VisszautasításJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzésIratok áttételeJH. Cst. O.2.4.1.27. Három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel- tartozásainak csökkentéseNEMIGEN IGE N NEM    Áttételt elrendelővégzésVégzésTeljeskörűségvizsgálatJH. Cst. O. IGENTájékoztató levél,hiánypótlásJH. Cst. O.NEM IGEN Tájékoztató levélFüggő hatályú döntés JH. Cst. O.Pénzügyi Intézmény JH. Cst. O.Nemzeti Adó-és Vámhivatal JH. Cst. O.Belügyminisztérium JH. Cst. O.

IGEN

Döntéshozatal,elutasításJH. Cst. O.
Ügy lezárása, eljárásnem indulJH. Cst. O.NEM

Véglegesséválás vizsgálatJH. Cst. O.DöntéshozatalmegállapításJH. Cst. O.Véglegesséválás vizsgálatJH. Cst. O. Ügyfél értesítéseVéglegessé válásról JH. Cst. O. Fellebbezés JH. Cst. O. Felterjesztő levélVisszautasítás JH. Cst. O. HatározatTájékoztató levél
IGEN VégzésKérő lapIGE NIGE NIGEN NEM NEM NEMIGE N Határozat

Tájékoztató levélVégzésNEM IGENNEMVéglegessé vált döntés megküldésePénzügyi intézménynekJH. Cst. O.IGENIGEN IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Bejelentés, kérelemJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BejelentésHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.
VisszautasításJH. Cst. O.

   Áttételt elrendelővégzés   Áttételt elrendelővégzés   HatározatFellebbezésTényállás tisztázásaJH. Cst. O. VéglegességvizsgálatJH. Cst. O. VisszautasításJH. Cst. O.
  Végzés
 Végzés   Felterjesztő levéliratjegyzék

Beadvány áttételeJH. Cst. O.Függő hatályú döntésJH. Cst. O. Eljárás megszüntetéseJH. Cst. O.Visszafizetési kötelezettségfelfüggesztéseJH. Cst. O.Jelzálogjog átjegyzéseJH. Cst. O. Felfüggesztés megszüntetéseJelzálogjog bejegyeztetéseJH. Cst. O. VéglegességvizsgálatJH. Cst. O.
   Határozat

2.4.1.28. Állam javára bejegyzett jelzálogjoggal való rendelkezés határozott időn belülNEMNEMIGENIGEN IGEN NEMNEMIGEN IGENIGEN IGENIGEN IGEN NEM NEMNEM IGEN Végleges döntésIratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)Átjegyzés megküldéseFöldhivatal felé Döntés megküldése Földhivatal feléLetéti összeg kifizetése,átvezetéseMagyar Államkincstár



Beadvány áttételeJH. Cst. O.Bejelentés alapján és hivatalból indulóeljárásJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) BeadványHatáskörvizsgálatJH. Cst. O.Illetékesség vizsgálatJH. Cst. O.Értesítés eljárás indításárólJH. Cst. O.    Áttételt elrendelővégzés   Áttételt elrendelővégzés   Határozat, VégzésFellebbezésTényállás tisztázásaJH. Cst. O. DöntéshozatalJH. Cst. O.  VégzésVéglegességvizsgálatJH. Cst. O. VisszautasításJH. Cst. O.
  Végzés,Elektronikusadatkérés

 Végzés   Felterjesztő levéliratjegyzékRészletfizetés engedélyezés, elutasításJH. Cst. O.
Beadvány áttételeJH. Cst. O.

Elektronikus megkeresés

2.4.1.29. Hivatalból induló hatósági közigazgatási eljárás lefolytatása lakáscélú állami támogatás visszakövetelése vonatkozásábanNEMIGEN NEMNEMNEMIGEN IGENIGEN IGEN NEMIGEN NEMIGEN IGENVégleges döntésIGEN MegkeresésHitelintézetek, Közüzemi Szolgáltatók, Kormányablak Osztály, Földhivatal,Jegyzők, Oktatási Hivatal Felhívás nyilatkozattételre, Ügyfél, HitelintézetekNem teljesít, Nemzeti Adó- és Vámhivatalnakátadás behajtásraDöntés megküldése bejelentő felé IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)



Végleges visszafizetésre kötelezőhatározat nem teljesítéseJárási Hivatal Családtámogatási Osztály(továbbiakban: JH Cst. O.) Végleges döntésJelzálogjog törléseJH. Cst. O. ElektronikusmegkeresésTájékoztatólevélElévülés, törlésJH. Cst. O. Tájékoztatólevél
2.4.1.30. Az adóhatóság felé végrehajtási eljárás kezdeményezése

IGENNEMVégleges döntésSikeres vagy sikertelen behajtás, végrehajtási eljárás megszüntetéseNemzeti Adó- és VámhivatalNemzeti Adó- és Vámhivatal megkeresésekövetelés behajtása irántJH Cst. O.



2.4.2.1. Csecsemőgondozási díj ellátásra való jogosultság elbírálása     
Függő hatályú végzés(JH-EBO)Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO) Informatikai rendszerben rögzítés(JH-EBO)Eljárás megszüntetése(JH-EBO)

Kérelem benyújtása(ügyfél)Megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés

Igénybejelentő, nyilatkozat,orvosi igazolás, szül. akvi. kiv., tb. kiskönyv
Függő hatályú végzésMegszüntető végzésNEMIGENNEM

NEM

IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása, megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levél
A jogosultság feltételei teljes körűen tisztázottak-e?(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGEN IGEN IGENNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH) IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozat
Ellátás számfejtése(JH-EBO)Hiánypótlásnakeleget tett?(JH-EBO) Utalási jegyzék,ellátás utalása

Tényállás tisztázása(JH-EBO) Hiánypótlásra felszólító végzésMegkeresés,Járási Hivatal Családtámogatási Osztály NAV Kormányhivatal TársadalombiztosításiFőosztály ellenőrzés Foglalkoztató
Határozat kiadása(JH-EBO) HatározatIGEN



2.4.2.2. Gyermekgondozási díj ellátásra való jogosultság elbírálása     
Függő hatályú végzés(JH-EBO)Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO) Informatikai rendszerben  rögzítés(JH-EBO)Eljárás megszüntetése(JH-EBO)

Kérelem benyújtása(ügyfél)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés

Igénybejelentőnyilatkozat, szül. akvi kiv.
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegszüntető végzésNEMIGENNEM

NEM

IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(JH-EBO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozat
A jogosultság feltételei teljes körűen tisztázottak-e?(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGENIGEN NEM

Jogorvoslattalél az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NE MSaját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala (BFKH)IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozat
Ellátás számfejtése(JH-EBO)IGEN Hiánypótlásnakeleget tett?(JH-EBO) Utalási jegyzék,ellátás utalása

Tényállás tisztázása(JH-EBO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegkeresés Járási Hivatal Családtámogatási Osztály NAV Kormányhivatal TársadalombiztosításiFőosztály ellenőrzés Foglalkoztató
Határozat kiadása(JH-EBO) Határozat



2.4.2.3. Táppénz ellátásra való jogosultság elbírálása     
Függő hatályú végzés(JH-EBO)Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO) Informatikai rendszerben történő rögzítés(JH-EBO)Eljárás megszüntetése(JH-EBO)

Kérelem benyújtása(ügyfél)Megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés

Igénybejelentőorvosi  igazolás, tb. kiskönyv
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegszüntető végzésNEMIGENNEM

NEM

IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(JH-EBO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása,megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozat
A jogosultság feltételei teljes körűen tisztázottak-e?(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGEN IGEN IGENNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMSaját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFHK) IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozat
Ellátás számfejtése(JH-EBO)IGEN Utalási jegyzék,ellátás utalása

Tényállás tisztázása(JH-EBO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegkeresés.Járási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály NAV Kormányhivatal TársadalombiztosításiFőosztály ellenőrzés Foglalkoztató
Határozat kiadása(JH-EBO) határozat



2.4.2.4. Táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapításaHivatalból indított eljárásMegyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntésDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntéshelybenhagyása, megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levél
A kötelezettségmegállapításánakfeltételei teljes körűen tisztázottak-e?(JH-EBO)

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMSaját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH) 
IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozat

IGEN HatározatÁtadás táppénzhozzájárulás beszedésecéljából(JH-EBO)Tényállás tisztázása(JH-EBO) MegkeresésNemzeti Adó és Vám-hivatalHatározat kiadása(JH-EBO)NEM



2.4.2.5. Baleseti üzemiségének elbírálása 
Függő hatályú végzés(JH-EBO)Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO) Eljárás megszüntetése(JH-EBO)

Kérelem benyújtása(ügyfél)Megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegszüntető végzésNEMIGENNEM

NEM

IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(JH-EBO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása,megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozat
A jogosultság feltételei teljes körűen tisztázottak-e?(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGENIGEN NEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NE MSaját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH) IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozat
IGEN HatározatHiánypótlásnakeleget tett?(JH-EBO)Tényállás tisztázása(JH-EBO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegkeresésJárási Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Ell.Osztály Egészségügyi szolgáltató Kormányhivatal TársadalombiztosításiFőosztály ellenőrzés Foglalkoztató

Döntés a balesetüzemiségéről(JH-EBO)



2.4.2.6. Egyéni vállalkozók üzemi balesetének kivizsgálásaEgyéni vállalkozó baleseteüzemi jellegének elismerése iránti kérelmeMegyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés
IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(JH-EBO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása,megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levél

A jogosultságmegállapításánakfeltételei  tisztázottak-e?(JH-EBO)
Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-EBO)

Budapest FővárosKormányhivatala 
IGEN NEM

Megszüntető végzésIGENHiánypótlásnakeleget tett?(JH-EBO)Tényállás tisztázása(JH-EBO) MegkeresésÜzemi baleseti jegyzőkönyv kiállítása(JH-EBO)NEMHiánypótlás(JH-EBO) Hiánypótló végzésEljárás megszüntetése(JH-EBO)NEM



2.4.2.7. Baleseti táppénz ellátásra való jogosultság elbírálása     
Függő hatályú végzés(JH-EBO)Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO) Eljárás megszüntetése(JH-EBO)

Kérelem benyújtása(ügyfél)Megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés
Függő hatályú végzésMegszüntető végzésNEMIGENNEM

NEM

IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(JH-EBO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozat
A jogosultság feltételei teljes körűen tisztázottak-e?(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IG EN IGEN NEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMSaját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH) IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozat
Ellátás számfejtése(JH-EBO)IGEN Informatikai rendszerben rögzítés(JH-EBO)Hiánypótlásnakeleget tett?(JH-EBO) Utalási jegyzék,ellátás utalása

Tényállás tisztázása(JH-EBO) Hiánypótlásra felszólító végzésMegkeresésJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály NAV Kormányhivatal TársadalombiztosításiFőosztály ellenőrzésFoglalkoztató
Határozat kiadása(JH-EBO)



2.4.2.8. Utazási költségtérítés ellátásra való jogosultság elbírálása     
Függő hatályú végzés(JH-EBO)Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO)

Informatikai rendszerben  rögzítés(JH-EBO) határozat kiadása(JH-EBO)Eljárás megszüntetése(JH-EBO)
Kérelem benyújtása(ügyfél)Megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés

Határozat
Utazási utalványmenetjegy
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegszüntető végzésNEMIGENNEM

NEM

IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(JH-EBO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása,megváltoztatása(BFKH)Döntés helybenhagyása(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozat
A jogosultság feltételei teljes körűen tisztázottak-e?(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGE N IGEN NEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH) IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozat
határozat kiadása(JH-EBO)IGEN Hiánypótlásnakeleget tett?(JH-EBO) Ellátás számfejtése(JH-EBO) Utalási jegyzék,ellátás utalása

Tényállás tisztázása(JH-EBO) Egészségügyi szolgáltató Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegkeresés 
Magyar ÁllamkincstárKözpont



2.4.2.9. A megállapított pénzbeli ellátások folyósításra történő előkészítése 
Szakmai teljesítés igazolás(JH-EBO)

Az utalási állomány összeállítása(hivatalból)Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO) Revideált állományNEM Utalási állományRevízió elvégzése az informatikai rendszerben(JH-EBO)
Ellenőrzési, utalásifeladatok(MÁK Központ) 

Teljesítési igazolással ellátottutalási állományIGEN Magyar ÁllamkincstárKözpont(MÁK Központ)Az utalási állomány átadása az informatikai rendszerben(JH-EBO) Pénzbeli ellátásutalása



2.4.2.10. A jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésével kapcsolatos feladatok ellátása
Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO)

Feltárt jogalap nélküli ellátáshivatalból)Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés

Bejelentés
Hiánypótlásra felszólító végzésNEM NEM

IratfelterjesztésBudapest FővárosKormányhivatala felé(JH-EBO)
Hiánypótlásnakeleget tett?(JH-EBO)

Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása,megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozat
A felróhatóság megállapításánakfeltételeifennállnak-e(JH-EBO)A jogalap nélküli kifizetés 90 naponbelül történt-e(JH-EBO) HatározatDöntés a visszafizetési kötelezettség megállapításáról(JH-EBO)IGENIGENIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEM
Átadás követeléskezelésvégrehajtás céljából(JH-EBO)

Saját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH)IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozat
Magyar Államkincstár KözpontIntézkedésbírság kirovásáról(JH-EBO) FelterjesztőlevélNyilvántartásvégrehajtásNyilvántartásraadatszolgáltatásrakötelezettFoglalkoztató



2.4.2.11. Méltányossági kérelemre induló eljárásban való közreműködés
Intézkedés a kérelemtartalma szerint(JH-EBO) Javaslat a méltányosságikérelem teljesítésére(JH-EBO)

Méltányossági érelem benyújtása(ügyfél)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)
Javaslat ésfelterjesztő levél

Kérelem
MéltányosságihatározatNEM

NEMKérelem méltányosságikérelemnekminősül-e?(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGEN IGEN IGENNEM Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(BAZMKH TBFO)Méltányossági eljárás lefolytatása(BAZMKH TBFO)
Méltányossági érelem benyújtása(ügyfél)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)Méltányossági érelem benyújtása(ügyfél)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés



2.4.2.12.A visszaérkezett pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok 
Szakmai teljesítés igazolás(JH-EBO)

A visszaérkezett pénzbeli ellátásutalása hivatalbólmegyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO) Visszaérkezett összegNEMAz utalás a megfelelő számlára, vagycímre történt-e?(JH-EBO) UtalványRevízió elvégzése az informatikai rendszerben(JH-EBO) Utalási adatok javítása
Az ellátás visszaérkezése óta 1 év eltelt-e(JH-EBO)IGEN NEMIntézkedés a törlésről(JH-EBO) Törlési jegyzék

Teljesítési igazolással ellátottutalási állományIGEN Magyar ÁllamkincstárKözpontAz utalási állomány átadása az informatikai rendszerben(JH-EBO) Pénzbeli ellátásutalása



2.4.2.13. Keresőképtelenséggel összefüggő adatok nyilvántartása
 Felhívás a jelentésbeküldésére(JH-EBO) Jelentés rögzítése a szakrendszerben(JH-EBO)Heti jelentés benyújtása(egészségügyi szolgáltatók)megyeszékhely szerinti járási hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO) Felkérő levélv. telefonHeti jelentés

Korrigált jelentésNEMA jelentés megfelel-e akövetelményeknek?(JH-EBO) IGEN Egészségügyi szolgáltatókorrekció elvégzése MegkeresésCélzott vizsgálatelrendelése(JH-EBO)IGEN Korrekciós  javításokelvégzése(JH-EBO)Egyeztetés az egészség-ügyi szolgáltatókkal(JH-EBO)Adatok elemzése(JH-EBO) Nyilvántartott adat



2.4.2.14. A munkáltatók által kezdeményezett keresőképtelenségi felülvizsgálat
 Felhívás a felülvizsgálatidíj befizetésére(JH-EBO) Kérelem megküldése a felülvizsgáló főorvosnak(JH-EBO)

Felülvizsgálati kérelem benyújtása(ügyfél)megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)
Felkérő levélv. telefon

Kérelem

Orvosi dokumentáció
NEM

NEMKérelem megfelel-ea követelménynek(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGEN IGE N IGENNEM Háziorvosi szolgálatFoglalkoztató eleget tett-ea díjfizetésikötelezettségnek(JH-EBO) IGEN Vizsgálat elvégzése(felülvizsgáló főorvos)IGE NFoglalkoztató tájékoztatása(JH-EBO) Tájékoztató levélBeutaló orvosszakértőivizsgálatra(felülvizsgáló főorvos)Orvosszakértő vizsgálatJárási HivatalRehabilitációs Ellátásiés Szakértői Osztály NEMÉrtesítés a felülvizsgálatikérelem teljesítésének akadályáról(JH-EBO) Elutasító levélNEM



2.4.2.15. Az üzemi balesetből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer árának utólagos megtérítése
Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO)

Megtérítési eljárás megindítása(hivatalból)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés

Üzemi baleseti jegyzőkönyv, határozatorvosi igazolás
MegkeresésNEM IGEN Térítési díj megállapításaa szakrendszerből(JH-EBO)

IratfelterjesztésBudapest FővárosKormányhivatala felé(JH-EBO)
Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-EBO)

Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása,0 megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozat
A térítési díjmegállapításánakfeltételeifennállnak-e(JH-EBO)Illetékesség fennáll-e(JH-EBO) Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)NEMIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-EBO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH)IGEN NEM Elutasító határozatVisszavonó vagy módosító határozat
Döntés a térítésidíjról(JH-EBO) Térítési díj utalásaszakrendszerből(JH-EBO) HatározatHáziorvosi szolgálatFoglalkoztató IGEN



2.4.2.16. Közgyógyellátási igazolvány kiállításaKözgyógyellátásra vonatkozóhatározat beérkezése a járási hivataltólMegyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)Az igazolvány kiállítás feltételei teljes körűen fennállnak-e?(JH-EBO) IGEN Közgyógyellátási igazolvány nyomtatása(JH-EBO)
Közgyógyellátásjogosulatlan igénybevétele történt-e HatározatNEM Közgyógyellátásiigazolvány érvénytelenítése(JH-EBO)Jogosulatlanul felvett ellátás összegének megállapítása a szakrendszerből(JH-EBO)IGEN Eljáró járási hivatal tájékoztatása(JH-EBO) Tájékoztatás
Adategyeztetés(JH-EBO) MegkeresésRögzítés, nyilvántartás a szakrendszerben(JH-EBO)NEM



2.4.2.17. TAJ-t igazoló hatósági igazolvány kiállítása 
Függő hatályú végzés(JH-EBO)Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO) Jogosultság ellenőrzéseaz informatikai rendszerben(JH-EBO)  TAJ-t tartalmazó Hatósági igazolvány kiállításaJH-EBO)Eljárás megszüntetése(JH-EBO)
TAJ kiállítás iránti kérelem(ügyfél)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)  Hatósági igazolvány

Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegszüntető végzésNEMIGENNEM

NEM
Döntés a méltányosságról(JH-EBO) A méltányosság feltételeifennállnak-e(JH-EBO) Határozat

Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGENIGEN IGENNEM
Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)

Igazgatásiszolgáltatásidíj fizetési kötelezettségvan-e?(JH-EBO) IGENNEM Hiánypótlásra felszólító végzés
Kérelem elutasítása(JH-EBO) Elutasító határozatFelhívás igazgatásiszolgáltatási díj fizetésére(JH-EBO)



2.4.2.17. TAJ-t igazoló hatósági igazolvány kiállítása
Végleges döntés

Iratfelterjesztésmásodfokú hatóság felé(JH-EBO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása, megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMSaját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH)IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozat TAJ-t tartalmazó Hatósági igazolvány kiállításaJH-EBO)



2.4.2.18. TAJ érvénytelenítése, az érvénytelen igazolványok megsemmisítése
 TAJ kártya érvénytelenítése(JH-EBO)Lakcím azonosítás a szakrendszerből(JH-EBO)

 TAJ kártya beérkezik(hivatalból)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)
TAJ kártya

TAJ kártya
NEMÚj TAJ kártyakerült-e kiadásra?(JH-EBO) IGENA jogosult adatainak ellenőrzése a szakrendszerben(JH-EBO) JegyzőkönyvÚj hatósági bizonyítványkiállítása(JH-EBO)TAJ kártya megrongálódott?(JH-EBO) Postázás a jogosultrészére(JH-EBO)NEMIGEN TAJ kártya fizikaimegsemmisítése(JH-EBO)



2.4.2.19. Uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, Európai Egészségbiztosítási kártya kibocsátása 
Függő hatályú végzés(JH-EBO)Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO) Jogosultság ellenőrzéseaz informatikai rendszerben(JH-EBO) Nyomtatvány, EU kártya kiállítása(JH-EBO)Eljárás megszüntetése(JH-EBO)
Nyomtatvány iránti kérelem(ügyfél)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Jogerős döntés

Nyomtatvány, EU kártya
Kérelem

Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegszüntető végzésNEMIGENNEM
NEM

IratfelterjesztésBudapest FővárosKormányhivatala felé(JH-EBO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása,megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás lefolytatása(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú döntés
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGEN IGEN IGENNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMSaját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH)IGEN NEM Visszavonó vagy módosító döntés
Kérelem elutasítása(JH-EBO) Elutasító határozatHiánypótlásnakeleget tett?(JH-EBO)



2.4.2.20. Külföldön biztosított TAJ-al rendelkező személy bejelentésének kezelése
Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO)

Bejelentés(ügyféltől)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés

Bejelentő lap
MegkeresésNEMIGEN

IratfelterjesztésBudapest FővárosKormányhivatala felé(JH-EBO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása,megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú döntés

Illetékesség fennáll-e(JH-EBO) Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)NEMIGEN
Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMSaját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH)IGEN NEM Visszavonó vagy módosító döntés

NEM Külföldi biztosítási jogviszonybejegyzése a nyilvántartásba(JH-EBO)Bírság kiszabása(JH-EBO) Bírságot megállapítóvégzésIGEN Nyilvántartott adatHiánypótlásnak eleget tett?(JH-EBO) KormányhivatalTársadalombiztosításiFőosztályKöveteléskezelés,nyilvántartás Felterjesztő levélÁtadás nyilvántartás,és követeléskezelés céljából(JH-EBO)IGEN



2.4.2.21. TAJ-al rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartása
 Adategyeztetés(JH-EBO) Jelentés beérkezik a szakrendszerbe(JH-EBO)TAJ állomány beérkezése(Belügyminisztérium)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO) Elektronikus állomány

NEMA jelentés adatai megfelelőek-e?(JH-EBO) IGEN
Polgármesteri Hivatalanyakönyvvezető(anyakönyvvezető) Hatósági bizonyítvány

TAJ állomány beérkezése(Belügyminisztérium)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO) Lakcím adatok egyeztetése(JH-EBO)TAJ kártya kiküldése(JH-EBO)Adatközlés(anyakönyvvezető)



2.4.2.22. A bejelentett személyek jogviszony adatainak nyilvántartása 
Hiánypótlásra felhívás,tényállás tisztázása(JH-EBO)

Jogosultság megállapítása iránti kérelem(ügyféltől)megyeszékhely szerinti járási hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO) Kérelem, jogosultság fennállását igazoló  határozat
MegkeresésvégzésNEM IGENA kérelem alkalmas-e az eljárás megindítására(JH-EBO)Illetékesség fennáll-e(JH-EBO) Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)NEMIGEN Egészségügyi szolgáltatásra jogosult?(JH-EBO) NyilvántartottadatJogosultság bejegyzésea nyilvántartásba(JH-EBO)

Az eljárás megszüntetése(JH-EBO)Hiánypótlásnak, adatközlésnek eleget tett?(JH-EBO) Megszüntető végzésNemzeti Adó- és VámhivatalIGEN AdatközlésNEM



2.4.2.23. Az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adatszolgáltatásAdatkérés a nyilvántartásból(ügyféltől)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO) Megkeresés
NEM IGEN Adatvédelmi, tanúvédelmiellenőrzés(JH-EBO)A megkeresésalkalmas-e az eljárás megindítására(JH-EBO)Illetékesség fennáll-e(JH-EBO) Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)NEMIGEN

Hivatalból intézkedésaz adattisztításról(JH-EBO) 
NEMMegkereső tájékoztatásaaz adatszolgáltatáselutasításáról(JH-EBO) AdatközlőlevélNEM Tájékoztató levélNemzeti Adó- és Vámhivatal

IGEN
IGENAdatközlésTényállás tisztázása(JH-EBO) Belföldi jogsegélyvégzés

Bírósági végrehajtó A nyilvántartásadataiban eltérés van?(JH-EBO) IGEN Nyilvántartottadat



2.4.2.24. Az okirati bizonyítási eljárás
Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO)

Jogosultság megállapítása iránti kérelem(ügyféltől)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Végleges döntés

Kérelem, jogosultság fennállását igazoló szerződés, határozat
MegkeresésNEM IGEN „Zöld lámpa” beállításaa szakrendszerben(JH-EBO)

IratfelterjesztésBudapest FővárosKormányhivatala felé(JH-EBO)
Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-EBO)

Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés megváltoztatása,helybenhagyása(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú határozat
A kérelem alkalmas-e az eljárás megindítására(JH-EBO)Illetékesség fennáll-e(JH-EBO) Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)NEMIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMSaját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH)IGEN NEM Visszavonó vagy módosító döntés
NEM Jogosultságmegállapítása irántieljárás megindítása(JH-EBO)

Másodfokú eljárás(BFKH)
Döntés az eljárásmegszüntetéséről(JH-EBO) Döntés a jogosultságról(JH-EBO) HatározatMegszüntető végzésJárási HivatalFoglalkoztatásiFő/osztályIGEN IGEN Adatközlésfoglalkoztató, JH



2.4.2.25. Anyatej elszámolások fogadásával kapcsolatos feladatokAnyatej elszámolás irántikérelem ügyféltőlmegyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)
IratfelterjesztésBudapest Főváros Kormányhivatala felé(továbbiakban BFKH) Döntés helybenhagyása megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levél

A jogosultságmegállapításánakfeltételei  tisztázottak-e?(JH-EBO)
Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NEMSaját hatáskörbenöntés-felülvizsgálat(JH-EBO)

Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH) 
IGEN NEM Visszavonó vagy módosító döntés
IGEN Ellátás számfejtése, utalásra előkészítése(JH-EBO)Tényállás tisztázása(JH-EBO) Megkeresés,Adatközlés,Ellátás utalásaNemzeti Egészségbiztosítási AlapkezelőRögzítés, ellenőrzés a szakrendszerben(JH-EBO)NEM



2.4.2.26. Elektronikus ügyintézéshez történő regisztráció
 Felhívás hiánypótlásra(JH-EBO) Regisztráció rögzítése a szakrendszerben(JH-EBO)Regisztráció iránti kérelem(foglalkoztatók)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO) RegisztrációRegisztrációs lapNEMA kérelem alkalmas-e aregisztrációra?(JH-EBO) IGEN NEMIGE N Regisztráció elmarad(JH-EBO)



2.4.2.27. Egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos megállapodás kötés
Függő hatályú végzés(JH-EBO)Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO) TAJ szám képzése a szakrendszerben(JH-EBO) Megállapodás

Kérelem, orvosi dokumentációszámla
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegszüntető végzésNEM IGENNEM

NEMKérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGEN IGEN IGENNEM Csekk átadása a járulék befizetéséhez(JH-EBO)
ÉrtesítésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-EBO)Eljárás megszüntetése(JH-EBO)

Megállapodásmegszüntetése(JH-EBO)

Kérelem beérkezése(ügyfél)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)Kérelem beérkezése(ügyfél)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO) A megállapodás megkötése(JH-EBO)Folyószámla-vezetőértesítése a megállapodásról(JH-EBO)Folyószámla vezetése(KH-TBFO) Tájékoztatásjárulékfizetés elmaradásáról(KH-TBFO)



2.4.2.28. Az adatszolgáltatási nyilvántartási kötelezettséget megszegők bírságolása
Tényállás tisztázása(JH-EBO)

Kötelezettségszegés észlelése(hivatalból)megyeszékhely szerintiJárási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)

Jogerős döntés

Kötelezettségszegés
MegkeresésNEMIGEN Döntés a bírság kirovásáról(JH-EBO)

IratfelterjesztésBudapest FővárosKormányhivatala felé(JH-EBO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása,megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú végzés
Kötelezettségmegszegésemegállapítható?(JH-EBO)Illetékesség fennáll-e(JH-EBO) Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)NEMIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN NE MSaját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH)IGEN NEM Visszavonó vagy módosító végzésTényállás teljes körűenfeltárt?(JH-EBO) VégzésIGEN Felszólítás,végrehajtásKövetelés kezelés(BAZMKH TBFO)



2.4.2.29. Hatósági bizonyítvány kiállítása CSOK-hoz
Biztosítási jogviszony ellenőrzése a szakrendszerben(JH-EBO)

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem(ügyfél)megyeszékhely szerinti járási hivatal Egészségbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-EBO)
Hatósági bizonyítvány

KérelemNEMKérelem megfelel-ea tartami és formaikövetelményeknek(JH-EBO)
Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGENIGEN IGENNEMNEM Hiánypótlásra kötelező végzésMegszüntetővégzésIGENNEM

NEM Az eljárás megszüntetése(JH-EBO)Hiánypótlásnakeleget tett?(JH-EBO)



2.4.2.30. Külföldön történő gyógykezelés költségeinek megtérítése 
Függő hatályú végzés(JH-EBO)Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-EBO) Az igénybe vett ellátásindokoltnak tekinthető-e(JH-EBO)  Kérelem elutasítása(JH-EBO)Eljárás megszüntetése(JH-EBO)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem, orvosi dokumentációszámla

Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésMegszüntető végzésNEMIGENNEM
NEM

IratfelterjesztésBudapest FővárosKormányhivatala felé(JH-EBO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BFKH) Döntés helybenhagyása,megváltoztatása(BFKH)Másodfokú eljárás(BFKH) Felterjesztő levélMásodfokú döntés
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(JH-EBO)Hatáskör fennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-EBO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-EBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-EBO)IGENIGEN IGENNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-EBO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-EBO) IGEN
NEMSaját hatáskörbendöntés-felülvizsgálat(JH-EBO) Budapest FővárosKormányhivatala(BFKH)IGEN NEM UtalásVisszavonó vagy módosító döntés

Megtérítendő költségösszegének megállapítása(JH-EBO) Elutasító határozatIGENNEM Döntés a külföldi gyógykezelés költségemegtérítéséről(JH-EBO) HatározatEllátás utalásra előkészítéses



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.1. Öregségi nyugdíj ellátásra jogosultság megállapítása
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésNEMIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Jogosultság feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO) Jogosultság megállapítása(JH-NYBO)Kérelem elutasítása (JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Elutasító határozatHiánypótlásra felszólító végzés

Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv
Megkeresés, végzés

IGEN IGENNEMFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzés  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  HM Hadtörténeti Intézet  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
Szükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO) IGEN Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) Végzés



Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO) Eljárást megszüntető végzésNEMJogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Ellátás összegének megállapítása (2.4.3.2 Dia)   (JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Visszautasítás (JH-NYBO)Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)IGEN HatározatHatározat NEM VégzésFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   
Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)Igazolási kérelem   elbirálása (JH-NYBO)Igazolási kérelem   elbirálása (JH-NYBO)

Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)

       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Igazolási kérelem   elutasítása (JH-NYBO)Igazolási kérelem   elbirálása (JH-NYBO) Igazolási kérelem   elfogadása (JH-NYBO)

Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 
Határozat

      Rendelkezés                     perköltségről                       (JH-NYBO)



Jogosultsági feltételek fennállnakJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)Az összeg meghatározásához szükséges adatok rendelkezésre állnak ?(JH-NYBO) Ellátás összegének meghatározása(JH-NYBO) Határozat2.4.3.2. Az öregségi nyugdíj összegének meghatározása2.4.3.2. Az öregségi nyugdíj összegének meghatározásaIGEN Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Megkeresés, végzésFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHiánypótlásra felszólító végzés Foglalkoztatók Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei  Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Iratőrzők, felszámolók Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei  Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei  NAVÖnkormányzatokMÁK
NEM

Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyvTényállás tisztázott ?(JH-NYBO)
Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)
Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO)A megállapításról szükséges más szerv értesítése?(JH-NYBO) Tájékoztatás ellátás  megállapításáról(JH-NYBO)Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO)IGENIGEN Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO) MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

 Foglalkoztatók Foglalkoztatók
  Járási Hivatal szociális ellátási feladatokat ellátó szerve Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya

HatározatTájékoztatás NAVKorhatár előtti ellátás megszüntetése(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO) HatározatVégzésIgazolási kérelem elbírálása (JH-NYBO)Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)Felterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB)Másodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokú döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Az ellátás összegének újbóli meghatározása(JH-NYBO) Másodfokú     határozat 
Szükséges intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása       (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset        Új döntés kiadása              (JH-NYBO)      Rendelkezés                     perköltségről                       (JH-NYBO)IGEN  ONYF Követeléskezelési Főosztály

HatározatFellebbezést tartalmazó irat
Felterjesztés NEM IGEN  IGEN Igazolási kérelem elutasítása (JH-NYBO)Igazolási kérelem elfogadása (JH-NYBO)Elsőfokú döntés (JH-NYBO) Elsőfokú határozat,végzés 

           Bíróság döntése Felterjesztés TájékoztatásÍtélet,végzés Elsőfokú határozat, végzés



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.3. Nők kedvezményes öregségi nyugdíj ellátásra jogosultság megállapítása
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Jogosultság feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO) Jogosultság megállapítása(JH-NYBO)Kérelem elutasítása (JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO)

Elutasító határozatHiánypótlásra felszólító végzés
Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv

Megkeresés, végzésIGENNEMFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzés  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) HatározatSzükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO) IGEN
NEMIGEN



Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO) Eljárást megszüntető végzésNEM Jogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Ellátás összegének megállapítása (2.4.3.4 Dia)  (JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Visszautasítás (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)

       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Határozat

      Rendelkezés                     perköltségről                       (JH-NYBO)



Jogosultsági feltételek fennállnakJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)Az összeg meghatározásához szükséges adatok rendelkezésre állnak ?(JH-NYBO) Ellátás összegének meghatározása(JH-NYBO) Határozat2.4.3.4. Nők kedvezményes öregségi nyugdíj  összegének meghatározásaIGEN Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Megkeresés, végzésFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHiánypótlásra felszólító végzés Foglalkoztatók Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei  Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Iratőrzők, felszámolók Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei  Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei  NAVÖnkormányzatokMÁK
NEM

Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyvTényállás tisztázott ?(JH-NYBO)
Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)

Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO)A megállapításról szükséges más szerv értesítése?(JH-NYBO) Tájékoztatás ellátás  megállapításáról(JH-NYBO)Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO)IGENIGEN Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
 Foglalkoztatók Foglalkoztatók

  Járási Hivatal szociális ellátási feladatokat ellátó szerve Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya
HatározatTájékoztatás NAVKorhatár előtti ellátás megszüntetése(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO) HatározatHatározat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)Felterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB)Másodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokú döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Az ellátás összegének újbóli meghatározása(JH-NYBO) Másodfokú határozat 
Szükséges intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása       (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)      Rendelkezés                     perköltségről                       (JH-NYBO)IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály

VégzésFellebbezést tartalmazó irat
Felterjesztés NEM IGEN  IGEN

Elsőfokú döntés (JH-NYBO) Elsőfokú határozat,végzés 
           Bíróság döntése Felterjesztés TájékoztatásÍtélet,végzés Elsőfokú határozat, végzés



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.5. Rögzített öregségi nyugdíj ellátásra jogosultság megállapítása
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMJogosultság feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO) Jogosultság megállapítása(JH-NYBO)Kérelem elutasítása (JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO)

Elutasító határozatHiánypótlásra felszólító végzés
Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv

Megkeresés, végzésIGENNEMFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzés  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  HM Hadtörténeti Intézet   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága



Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO) Eljárást megszüntető végzésNEMJogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Ellátás összegének megállapítása (2.4.3.6 Dia)   (JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Visszautasítás (JH-NYBO)Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset        Új döntés kiadása              (JH-NYBO)

IGEN

IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Határozat

      Rendelkezés               perköltségről               (JH-NYBO)



Jogosultsági feltételek fennállnakJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)Az összeg meghatározásához szükséges adatok rendelkezésre állnak ?(JH-NYBO) Ellátás összegének meghatározása(JH-NYBO) Határozat2.4.3.6. Rögzített öregségi nyugdíj összegének meghatározásaIGEN Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Megkeresés, végzésFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHiánypótlásra felszólító végzés Foglalkoztatók Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei  Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Iratőrzők, felszámolók Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei  Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei  NAVÖnkormányzatokMÁK Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyvTényállás tisztázott ?(JH-NYBO)
Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)

Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO)Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO)IGEN Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás és regisztráció céljából(JH-NYBO) MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
 Foglalkoztatók Foglalkoztatók Határozat  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

 NEM



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO) HatározatHatározat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)Felterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB)Másodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokú döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Az ellátás összegének újbóli meghatározása(JH-NYBO) Másodfokú határozat 
Szükséges intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása       (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)      Rendelkezés                     perköltségről                       (JH-NYBO)IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály

VégzésFellebbezést tartalmazó irat
Felterjesztés NEM IGEN  IGEN

Elsőfokú döntés (JH-NYBO) Elsőfokú határozat,végzés 
           Bíróság döntése Felterjesztés TájékoztatásÍtélet,végzés Elsőfokú határozat, végzés



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.7. Korhatár előtti ellátásra való jogosultság megállapítása
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Jogosultság feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO) Jogosultság megállapítása(JH-NYBO)Kérelem elutasítása (JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO)

Elutasító határozatHiánypótlásra felszólító végzés
Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv

Megkeresés, végzésIGENNEMFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzés  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  HM Hadtörténeti Intézet   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
Szükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO) IGEN Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) Határozat



Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO) Eljárást megszüntető végzésNEMJogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Ellátás összegének megállapítása (2.4.3.8 Dia)   (JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Visszautasítás (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)

       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)Rendelkezés perköltségről   (JH-NYBO)

IGEN

IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Határozat



Jogosultsági feltételek fennállnakJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)Az összeg meghatározásához szükséges adatok rendelkezésre állnak ?(JH-NYBO) Ellátás összegének meghatározása(JH-NYBO) Határozat2.4.3.8. Korhatár előtti ellátás összegének meghatározásaIGEN Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Megkeresés, végzésFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHiánypótlásra felszólító végzés Foglalkoztatók Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei  Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Iratőrzők, felszámolók Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei  Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei  NAVÖnkormányzatokMÁK Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyvTényállás tisztázott ?(JH-NYBO)
Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)

Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO)A megállapításról szükséges más szerv értesítése?(JH-NYBO) Tájékoztatás ellátás  megállapításáról(JH-NYBO)Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO)IGENIGEN Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
 Foglalkoztatók Foglalkoztatók

  Járási Hivatal szociális ellátási feladatokat ellátó szerve Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya
HatározatTájékoztatás NAV

  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
NEM



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO) HatározatHatározat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)Felterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB)Másodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokú döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Az ellátás összegének újbóli meghatározása(JH-NYBO) Másodfokú határozat 
Szükséges intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása       (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)      Rendelkezés                     perköltségről                       (JH-NYBO)IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály

VégzésFellebbezést tartalmazó irat
Felterjesztés NEM IGEN  IGEN

Elsőfokú döntés (JH-NYBO) Elsőfokú határozat,végzés 
           Bíróság döntése Felterjesztés TájékoztatásÍtélet,végzés Elsőfokú határozat, végzés



Kérelem benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.9.Korhatár előtti ellátás megszüntetéseHatáskör fennáll?(JH-NYBO) KérelemBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésNEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Megszüntetés feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO) Jogosultság megszüntetése(JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzés
Igazolás, adatszolgáltatásMegkeresés, végzés

IGENFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Határozat
Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

MegkeresésJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)

 Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya

 Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői OsztályaNEM MegkeresésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Bejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Megkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO)NEM Hiánypótlásra felszólító végzésFüggő hatályú végzés Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály tájékoztatása TájékoztatásIGEN



Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO) Eljárást megszüntető végzésNEM Jogosultság  megazüntetése(JH-NYBO)IGEN Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Visszautasítás (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)
Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság megállapítása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 

Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset        Új döntés kiadása              (JH-NYBO)  Rendelkezés   perköltségről  (JH-NYBO)

IGEN

IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat 

HatározatHatározat elektronikus továbbítása postázás, foganatosítás céljából(JH-NYBO) MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.10.Özvegyi nyugdíj ellátásra jogosultság megállapítása
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Jogszerző jogosultsága  teljeskörűen tisztázott ?(JH-NYBO)Jogosultság megállapítása(JH-NYBO) Kérelem elutasítása (JH-NYBO) Elutasító határozatIGENNEM Szükséges az eljárás felfüggesztése ?(JH-NYBO) Eljárás felfüggesztéséről döntés(JH-NYBO) Végzés

Özvegy jogosultsága  teljeskörűen tisztázott ?(JH-NYBO)Szükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO) IGEN Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) HatározatNEM
Szükséges a tényállás tisztázása az özvegy  tekintetében ?(JH-NYBO) Függő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzésFelkérés szakhatósági állásfoglalás kiadására(JH-NYBO) SzakvéleményIGEN  Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya

Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
 Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveiFelkérés tanúmeghallgatás lefolytatására(JH-NYBO) Jegyzőkönyv



Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv

Eljárást megszüntető végzésJogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Ellátás összegének megállapítása (2.4.3.11. Dia)   (JH-NYBO) HatározatHiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)Jogszerző tekintetébentényállás tisztázott ?(JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzésMegkeresés, végzésFüggő hatályúvégzés  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  HM Hadtörténeti Intézet
  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Függő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHatározat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító IgazgatóságaNEM Határozat

Jogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Ellátás összegének megállapítása (2.4.3.11 Dia)   (JH-NYBO) HatározatTényállás tisztázott ?(JH-NYBO)

NEM



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO)  NEM   
Bírósági döntés Rendelkezés perköltségről   (JH-NYBO)IGEN

Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (JH-NYBO)IGEN Végzés NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés 
Másodfokú határozat 

Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 

       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)  ONYF Követeléskezelési Főosztály       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (JH-NYBO) Végzés
Felterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés 

Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)  ONYF Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)

Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 
Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO) VégzésHatározatFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   

Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)
Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés 

Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
 MÁK Követeléskezelési Főosztály

Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 



Jogosultsági feltételek fennállnakJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)Az összeg meghatározásához szükséges adatok rendelkezésre állnak ?(JH-NYBO) Ellátás összegének meghatározása(JH-NYBO) Határozat2.4.3.11. Özvegyi nyugdíj összegének meghatározásaIGEN Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Megkeresés, végzésFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHiánypótlásra felszólító végzés Foglalkoztatók Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei  Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Iratőrzők, felszámolók Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei  Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei  NAVÖnkormányzatokMÁK
NEM

Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv
Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO)

Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)
IGEN Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

 Foglalkoztatók
Határozat  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

            



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO) HatározatHatározat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)Felterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB)Másodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokú döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Az ellátás összegének újbóli meghatározása(JH-NYBO) Másodfokú határozat 
Szükséges intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása       (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)      Rendelkezés                     perköltségről                       (JH-NYBO)IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály

VégzésFellebbezést tartalmazó irat
Felterjesztés NEM IGEN  IGEN

Elsőfokú döntés (JH-NYBO) Elsőfokú határozat,végzés 
           Bíróság döntése Felterjesztés TájékoztatásÍtélet,végzés Elsőfokú határozat, végzés



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.12. Árvaellátásra jogosultság megállapítása 
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Jogszerző jogosultsága  teljeskörűen tisztázott ?(JH-NYBO)Jogosultság megállapítása(JH-NYBO) Kérelem elutasítása (JH-NYBO) Elutasító határozatIGENNEM Szükséges az eljárás felfüggesztése ?(JH-NYBO) Eljárás felfüggesztéséről döntés(JH-NYBO) Végzés

Árva jogosultsága  teljeskörűen tisztázott ?(JH-NYBO)Szükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO) IGEN Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) Határozat
NEM

Szükséges a tényállás tisztázása az árva  tekintetében ?(JH-NYBO) Függő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzésFelkérés szakhatósági állásfoglalás kiadására(JH-NYBO) SzakvéleményIGEN  Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya
Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító IgazgatóságaÜgyirat továbbítása méltányossági eljárás lefolytatásához(JH-NYBO)   Kormányhivatal TB. Főosztálya



Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv

Eljárást megszüntető végzésNEMJogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Ellátás összegének megállapítása ű(2.4.3.13. Dia)   (JH-NYBO) HatározatHiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)Jogszerző tekintetébentényállás tisztázott ?(JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzésMegkeresés, végzésFüggő hatályúvégzés  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  HM Hadtörténeti Intézet
 MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Függő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHatározat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Határozat

Jogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Ellátás összegének megállapítása (2.4.3.13 Dia)   (JH-NYBO) HatározatTényállás tisztázott ?(JH-NYBO)

NEM



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO)  NEM   
Bírósági döntés Rendelkezés perköltségről (JH-NYBO)IGEN

Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (JH-NYBO)Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)IGEN Végzés NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés 
Másodfokú határozat 

Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 

       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)  ONYF Követeléskezelési Főosztály       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO) Végzés
Felterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés 

Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)  ONYF Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)

Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 
Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) VégzésHatározatFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés 

Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
 MÁK Követeléskezelési Főosztály

Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 



Jogosultsági feltételek fennállnakJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)Az összeg meghatározásához szükséges adatok rendelkezésre állnak ?(JH-NYBO) Ellátás összegének meghatározása(JH-NYBO) Határozat2.4.3.13. Árvaellátás összegének meghatározásaIGEN Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Megkeresés, végzésFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHiánypótlásra felszólító végzés Foglalkoztatók Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei  Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Iratőrzők, felszámolók Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei  Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei  NAVÖnkormányzatokMÁK
NEM

Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv
Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO)

Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)
IGEN Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO) MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

 Foglalkoztatók
Határozat  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO) MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO) HatározatHatározat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)Felterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB)Másodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokú döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokú döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Az ellátás összegének újbóli meghatározása(JH-NYBO) Másodfokú határozat 
Szükséges intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása       (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)      Rendelkezés                     perköltségről                       (JH-NYBO)IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály

VégzésFellebbezést tartalmazó irat
Felterjesztés NEM IGEN  IGEN

Elsőfokú döntés (JH-NYBO) Elsőfokú határozat,végzés 
           Bíróság döntése Felterjesztés TájékoztatásÍtélet,végzés Elsőfokú határozat, végzés



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.14.Szülői nyugdíj megállapításával összefüggő feladatok
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Jogszerző jogosultsága  teljeskörűen tisztázott ?(JH-NYBO)Jogosultság megállapítása(JH-NYBO) Kérelem elutasítása (JH-NYBO) Elutasító határozatIGEN Szülő jogosultsága  teljeskörűen tisztázott ?(JH-NYBO)Szükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO) IGEN Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) HatározatFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzésFelkérés szakhatósági állásfoglalás kiadására(JH-NYBO) Szakvélemény Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya

Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
 Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveiFelkérés tanúmeghallgatás lefolytatására(JH-NYBO) JegyzőkönyvMegkeresés, végzés

NEM



Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv

Eljárást megszüntető végzésNEMJogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)
Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzésMegkeresés, végzésFüggő hatályúvégzés  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  HM Hadtörténeti Intézet

  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
Függő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésNEM

Jogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO)

Jogszerző jogosultsága  teljeskörűen tisztázott ?(JH-NYBO) Szükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO)Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Végzés



Az összeg meghatározásához szükséges adatok rendelkezésre állnak ?(JH-NYBO) Ellátás összegének meghatározása(JH-NYBO)IGEN
Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Megkeresés, végzésFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzés Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei

 Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Iratőrzők, felszámolók Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei  Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei  NAVÖnkormányzatokMÁK
NEM

Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO)
Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)

IGEN Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO) MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
 Foglalkoztatók

Határozat  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága HatározatFüggő hatályúvégzés

Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO)  NEM   
Bírósági döntés IGEN

Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (JH-NYBO)IGEN Végzés NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   
Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)

Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés 
Másodfokú határozat 

Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 

       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)

IGEN

 ONYF Követeléskezelési Főosztály       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (JH-NYBO) Végzés
Felterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés 

Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)

IGEN

 ONYF Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO) VégzésHatározatFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság és összeg- szerűség újbóli  megállapítása(JH-NYBO) Felterjesztés 
Másodfokú határozat 

Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 

 MÁK Követeléskezelési Főosztály
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

   Rendelkezés             perköltségről                  (JH-NYBO)



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.15.Baleseti hozzátartozói nyugellátásokkal kapcsolatos feladatok 
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Jogszerző jogosultsága  teljeskörűen tisztázott ?(JH-NYBO)Jogosultság megállapítása(JH-NYBO) Kérelem elutasítása (JH-NYBO) Elutasító határozatIGENNEM Szükséges az eljárás felfüggesztése ?(JH-NYBO) Eljárás felfüggesztéséről döntés(JH-NYBO) Végzés

Özvegy,árva,szülő jogosultsága  teljeskörűen tisztázott ?(JH-NYBO)Szükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO) IGEN Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) HatározatNEM
Szükséges a tényállás tisztázása a jogosult  tekintetében ?(JH-NYBO) Függő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzésFelkérés szakhatósági állásfoglalás kiadására(JH-NYBO) SzakvéleményIGE N  Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya

Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
 Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveiFelkérés tanúmeghallgatás lefolytatására(JH-NYBO) Jegyzőkönyv



Az üzemi balesetre vonatkozó tényállás  tisztázott ?(JH-NYBO)NEM IGEN Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Foglalkoztatók  Járási Hivatalok munkavédelmi feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok egészségbiztosítási szerveiTényállás tisztázás(JH-NYBO)Baleseti hozzátartozói ellátásra jogosultság megállapítása(JH-NYBO) Baleseti hozzátartozói ellátásra jogosultság elutasítása(JH-NYBO) Általános hozzátartozói ellátásra jogosultság megállapítása (JH-NYBO) Megkeresés, végzésMegkeresés, végzésÜb.jegyzőkönyv,határozatEljárást megszüntető végzésNEM Jogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO) Ellátás összegének megállapítása   (JH-NYBO)Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)Jogszerző tekintetébentényállás tisztázott ?(JH-NYBO) Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzésFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzésHatározat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)  MÁK Nyugdíjfolyósító IgazgatóságaIGEN HatározatNEM

Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv
Tényállás tisztázás(JH-NYBO)   Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  HM Hadtörténeti Intézet

  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Megkeresés, végzés



Az összeg meghatározásához szükséges adatok rendelkezésre állnak ?(JH-NYBO) Ellátás összegének meghatározása(JH-NYBO)IGEN
Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Megkeresés, végzésFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzés Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei

 Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Iratőrzők, felszámolók Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei  Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei  NAVÖnkormányzatokMÁK
NEM

Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO)
Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)

IGEN Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
 Foglalkoztatók

Határozat  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Függő hatályúvégzés

Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv
Határozat



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO)  NEM   
Bírósági döntés IGEN

Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Visszautasítás (JH-NYBO)IGEN NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés 
Másodfokú határozat 

Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 

       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)  ONYF Követeléskezelési Főosztály       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)Felterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság feltételeinek újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés 
Másodfokú határozat 

Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 

       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)  ONYF Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO) VégzésHatározatFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság és összeg- szerűség újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés 
Másodfokú határozat 

Határozat,végzés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 

 MÁK Követeléskezelési Főosztály
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

   Rendelkezés             perköltségről                  (JH-NYBO)



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.16. Baleseti járadék megállapításával kapcsolatos feladatok 
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Jogosultság feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO) Jogosultság megállapítása(JH-NYBO)Kérelem elutasítása (JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO)

Elutasító határozatHiánypótlásra felszólító végzés
Igazolás, adatszolgáltatás, szakvéleményMegkeresés, végzésIGENNEMFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzés

 Járási  Hivatalok Munkavédelmi feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei FoglalkoztatókJárási Hivatalok nyugdijbiztositási szerveiJárási Hivatalok nyugdíjbiztosítási szerveiJárási Hivatalok rehabilitációs igazgatási szerveiAz összeg meghatározásához szükséges adatok rendelkezésre állnak ?(JH-NYBO) IGENNEM Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító IgazgatóságaTényállás tisztázás(JH-NYBO)
 Foglalkoztatók

 Foglalkoztatók HatározatMegkeresés Igazolás, adatszolgáltatás, 



Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO) Eljárást megszüntető végzésNEMIGEN Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Ellátás összegének megállapítása  (JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Visszautasítás (JH-NYBO)Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság és összeg- szerűség újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset        Új döntés kiadása              (JH-NYBO)      Rendelkezés perköltségről                       (JH-NYBO)

IGEN

IGEN  Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Határozat

      Rendelkezés       perköltségről     (JH-NYBO)

Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.17. Rokkantsági járadék megállapításával összefüggő feladatok ellátása
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMJogosultság feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO) Jogosultság megállapítása(JH-NYBO)Kérelem elutasítása (JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO)

Elutasító határozatHiánypótlásra felszólító végzésIgazolás, adatszolgáltatás, szakvéleményMegkeresés, végzésIGENNEMFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzés
 Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveiJárási Hivatalok nyugdíjbiztosítási szerveiJárási Hivatalok rehabilitációs igazgatási szerveiTényállás tisztázott ?(JH-NYBO) IGEN Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Határozat



Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO) Eljárást megszüntető végzésNEMFellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB)
Fellebbezést tartalmazó irat
FelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 

Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 

Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)

       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)      Rendelkezés perköltségről                       (JH-NYBO)

IGEN

IGEN  Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

      Rendelkezés       perköltségről     (JH-NYBO)



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.18. Bányászok egészségkárosodási járadék ellátásra való jogosultság megállapítása
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMJogosultság feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO) Jogosultság megállapítása(JH-NYBO)Kérelem elutasítása (JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Elutasító határozatHiánypótlásra felszólító végzésIgazolás, adatszolgáltatás, szakvéleményMegkeresés, végzésIGENNEMFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzés Kormányhivatalok nyugdijbiztosítási igazgatási szerveiJárási Hivatalok nyugdijbiztosítási szerveiJárási Hivatalok rehabilitációs igazgatási szerveiTényállás tisztázott ?(JH-NYBO) IGEN Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO) MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága HatározatA megállapításról szükséges más szerv értesítése?(JH-NYBO) Tájékoztatás ellátás  megállapításáról(JH-NYBO)  Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya Tájékoztatás



Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO) Eljárást megszüntető végzésNEMFellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)            Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)      Rendelkezés perköltségről                       (JH-NYBO)IGEN IGEN  Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO) Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés       Rendelkezés       perköltségről     (JH-NYBO)



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.19. Átmeneti bányászjáradék ellátásra való jogosultság megállapítása
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Jogosultság feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO) Jogosultság megállapítása(JH-NYBO)Kérelem elutasítása (JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO)

Elutasító határozatHiánypótlásra felszólító végzés
Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv

Megkeresés, végzésIGENNEMFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzés  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  HM Hadtörténeti Intézet   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
Szükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO) IGEN Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) Határozat



Az összeg meghatározásához szükséges adatok rendelkezésre állnak ?(JH-NYBO) Ellátás összegének meghatározása(JH-NYBO)IGEN
Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Megkeresés, végzés

Függő hatályú végzés(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzés
 Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei   Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei

 Járási  Hivatalok Foglalkoztatási OsztályaiIratőrzők, felszámolók Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei  Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei  NAVÖnkormányzatok
MÁK

NEM Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)
 Foglalkoztatók   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO) Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Határozat

Függő hatályúvégzés
Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv

Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Határozat

IGEN

Szükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO) Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO) MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Határozat



Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO) Eljárást megszüntető végzésNEMJogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Ellátás összegének megállapítása   (JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Visszautasítás (JH-NYBO)Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság és összeg- szerűség újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset        Új döntés kiadása              (JH-NYBO)

IGEN

IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Határozat

      Rendelkezés               perköltségről              (JH-NYBO)



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Igénybejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Igénybejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Jogosultság feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO) Jogosultság megállapítása(JH-NYBO)Kérelem elutasítása (JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO)
Elutasító határozatHiánypótlásra felszólító végzés

Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv
Megkeresés, végzésIGENNEMFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzés  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  HM Hadtörténeti Intézet   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Szükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO) IGEN Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) Határozat
2.4.3.20. Táncművészeti életjáradék ellátásra való jogosultság megállapítása



Az összeg meghatározásához szükséges adatok rendelkezésre állnak ?(JH-NYBO) Ellátás összegének meghatározása(JH-NYBO)IGEN
Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Megkeresés, végzés

Függő hatályú végzés(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzés
 Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei   Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei

 Járási  Hivatalok Foglalkoztatási OsztályaiIratőrzők, felszámolók Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei  Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei  NAVÖnkormányzatok
MÁK

NEM Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)
 Foglalkoztatók   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO) Ellátás összegének megállapítása(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Határozat

Függő hatályúvégzés
Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv

Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Határozat

IGEN

Szükséges előleg megállapítása ?(JH-NYBO) Előleg megállapításáról döntés(JH-NYBO) Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO) MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Határozat



Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO)Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO) Eljárást megszüntető végzésNEMJogosultság fennállásának megállapítása(JH-NYBO)IGEN Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Ellátás összegének megállapítása   (JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO)IGEN Visszautasítás (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)
Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Jogosultság és összeg- szerűség újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 

Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset        Új döntés kiadása              (JH-NYBO)

IGEN

IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

Határozat

      Rendelkezés               perköltségről              (JH-NYBO)



Az eljárás hivatalból történő indításaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.21. Adategyeztetési eljárással összefüggő feladatok Ügy áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésIGENIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Szükséges hivatalbóli tényállás  tisztázás ?(JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO) Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzés
Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyvMegkeresés, végzésIGEN NEM

  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szerveiJárási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁK Önkormányzatok
Végzés

A kérelem elektronikus úton történő beérkezéseJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO) KérelemNEM Kimutatás elkészítése(JH-NYBO)Szükséges hivatalbóli tényállás  tisztázás ?(JH-NYBO)
Észrevétel érkezett ?(JH-NYBO) NEM Határozat elkészítése(JH-NYBO) HatározatIGENÉszrevétel alapján áttétel szükséges ?(JH-NYBO) Ügy áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzés Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi HivatalaIGEN



Észrevétel alapján tényállás tisztázás  szükséges ?(JH-NYBO) NEMIGEN Határozat elkészítése(JH-NYBO) Megkeresés, végzésHatározatTényállás tisztázás(JH-NYBO)
  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei

 Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága  HM Hadtörténeti Intézet Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv
Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO) NEMTényállás tisztázott ?(JH-NYBO)IGEN IGEN Rendelkezésre álló adatok alapján határozat elkészítése(JH-NYBO)Határozat készítése(JH-NYBO) HatározatHatározat központi nyomtatásra küldése(JH-NYBO) MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB)
Fellebbezést tartalmazó irat
FelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Tényállás újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 

Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 

Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)
       Új döntés kiadása              (JH-NYBO)

IGEN

IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

      Rendelkezés               perköltségről              (JH-NYBO)



2.4.3.22. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem elbírálása Hatósági bizonyítványIGENSzükséges hivatalbóli tényállás  tisztázás ?(JH-NYBO)Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO) Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzés
Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyvMegkeresés, végzésIGEN NEM

  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szerveiJárási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁK Önkormányzatok
Végzés

A kérelem elektronikus úton történő beérkezéseJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO) KérelemNEM Kimutatás elkészítése(JH-NYBO)Szükséges hivatalból tényállás  tisztázás ?(JH-NYBO)
Észrevétel érkezett ?(JH-NYBO) NEM Határozat elkészítése(JH-NYBO) HatározatIGENÉszrevétel alapján áttétel szükséges ?(JH-NYBO) Ügy áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzés Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi HivatalaIGEN

Szükséges adategyeztetés lefolytatása ?(JH-NYBO) Kimutatás elkészítése(JH-NYBO)Hatósági bizonyítvány elkészítése(JH-NYBO)Eljárás felfüggesztése(JH-NYBO) Végzés

Jogerős határozat alapján hatósági bizonyitvány elkészítése(JH-NYBO) Hatósági bizonyítvány



Észrevétel alapján tényállás tisztázás  szükséges ?(JH-NYBO) NEMIGEN Határozat elkészítése(JH-NYBO) Megkeresés, végzésHatározatTényállás tisztázás(JH-NYBO)
  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei

 Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága  HM Hadtörténeti Intézet Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv
Hiánypótlásmegtörtént ?(JH-NYBO) NEMTényállás tisztázott ?(JH-NYBO)IGEN IGEN Rendelkezésre álló adatok alapján határozat elkészítése(JH-NYBO)Határozat készítése(JH-NYBO) HatározatHatározat központi nyomtatásra küldése(JH-NYBO)  MÁK Nyugdíjfolyósító IgazgatóságaVéglegessé vált alapján hatósági bizonyitvány elkészítése(JH-NYBO) Hatósági bizonyítvány



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB)
Fellebbezést tartalmazó irat
FelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)

Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Tényállás újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset        Új döntés kiadása              (JH-NYBO)

IGEN

IGEN  MÁK Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO)
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

      Rendelkezés               perköltségről              (JH-NYBO)



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.23. Tanúmeghallgatási eljárás kezdeményezése, döntés az eljárás alapjánTényállás tisztázás szükséges(JH-NYBO) Igénybejelentő lapNEM Hiánypótlásra felszólító végzésMegkeresés, végzés Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak
Jogosultság feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)

Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv
 Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szerveiVezetői döntés(JH-NYBO)Tanuk előzmény iratainak bekérése (JH-NYBO)

Beszámítani kért idő elfogadása(JH-NYBO) Beszámítani kért idő elutasításáról szóló vezetői döntés(JH-NYBO)

IGEN Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szerveiJegyzőkönyv értékelése(JH-NYBO)Felkérés tanúmeghallgatás lefolytatására(JH-NYBO)Az ügyfél jelölt tanukat  ?(JH-NYBO) MegkeresésJegyzőkönyvFeljegyzés
Adatok beszerzése eredménytelen ?(JH-NYBO)IGEN

NEM



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.24. Korkedvezményes szolgálati idő megállapítása érdekében azonosítási eljárás lefolytatása, döntés a beszámíthatóságról Igénybejelentő lapHiánypótlásra felszólító végzés
 Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveiFelkérés tanúmeghallgatás lefolytatására(JH-NYBO)

Megkeresés, végzésKorkedvezmény elismerhető ?(JH-NYBO)NEM Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO) JegyzőkönyvBeszerzett dokumentumok értékelése(JH-NYBO)
Vezetői döntés(JH-NYBO) FeljegyzésTanuk előzmény iratainak bekérése (JH-NYBO) Megkeresés

Beszámítani kért idő elfogadása(JH-NYBO) Beszámítani kért idő elutasításáról szóló  vezetői döntés(JH-NYBO)
Szükséges az ügy felterjesztése ?(JH-NYBO)   MÁK Szakigazgatási FőosztályÁllásfoglalás kérés(JH-NYBO) FelterjesztésÁllásfoglalás

IGENAz ügyfél megjelölt  korkedvezményre jogosító időt ?(JH-NYBO)Munkaügyi nyilvántartás, törzslapok beszerzése(JH-NYBO) Okmányok,munkaköri leírások bekérése(JH-NYBO)IGENSzükséges az ügy felterjesztése ?(JH-NYBO)Az ügyfél jelölt tanukat  ?(JH-NYBO) IGEN Járási Hivatalok nyugdíjbiztosítási szervei
 Kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei

JegyzőkönyvFelkérés tanúmeghallgatás lefolytatására(JH-NYBO)Jegyzőkönyv értékelése(JH-NYBO)Felkérés tanúmeghallgatás lefolytatására(JH-NYBO)
Döntés beszámíthatóságról (JH-NYBO)



Az eljárás hivatalból történő indításaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.25. Megtérítési kötelezettség megállapítása
IGENHiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO) Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzésHatározat, ítélet, adatszolgáltatás, jegyzőkönyvMegkeresés, végzés Foglalkoztatók

Megtérítésre kötelező határozat elkészítése(JH-NYBO)Szükséges  tényállás  tisztázás ?(JH-NYBO)
Összegre tekintettel határozat hozható ?(JH-NYBO) Határozat elkészítése(JH-NYBO) Megtérítésre kötelező határozat

NEM  Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási  Hivatalok Munkavédelmi feladatokat ellátón szervei  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága  Nyomozóhatóságok  Járási Bíróságok,Törvényszékek  Ügyészségek
Megtérítésre kötelező határozat

Felelősség megállapítható ?(JH-NYBO)IGEN NEM Eljárás lezárása(JH-NYBO) Lezáró feljegyzésNEM Eljárás lezárása(JH-NYBO) Lezáró feljegyzésIGEN Végleges határozat továbbítása követeléskezelő részére(JH-NYBO)  MÁK Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás

Az eljárás hivatalból történő indításaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)

Egyösszegű megtérítésre irányuló kérelem benyújtása( JH-NYBO) Határozat elkészítése(JH-NYBO) KérelemVégleges határozat továbbítása követeléskezelő részére(JH-NYBO)



Felterjesztés Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésTájékoztatásSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)
           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 

 ONYF Követeléskezelési Főosztály        Új döntés kiadása             (JH-NYBO)      Rendelkezés               perköltségről              (JH-NYBO)  Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály           Méltányossági kérelem            benyújtása     (JH-NYBO) Kérelem felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára elbírálás céljából Felterjesztés KérelemIGEN



MÁK Nyugdijfolyósitó Igazgatóság értesítése 2.4.3.26. Jogalap nélkül felvett ellátásokkal kapcsolatos feladatok
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) ÉrtesítésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Értesítés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Értesítés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Jogalap nélküli ellátás felvevője megállapított?(JH-NYBO) Határozat

Igazolás, adatszolgáltatás, Megkeresés, végzésIGENNEMTényállás tisztázás(JH-NYBO) Lezáró feljegyzésKözjegyző Nyomozóhatóság
Felróható az ellátás felvétele ?(JH-NYBO) IGEN Visszafizetésre,megtérítésre  kötelező határozat elkészítése(JH-NYBO)Összegre tekintettel határozat hozható ?(JH-NYBO) IGEN Eljárás lezárása(JH-NYBO)NEMTényállás tisztázás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO)Tényállás tisztázott.(JH-NYBO)

Visszafizetésre,megtérítésre  kötelező határozat elkészítése(JH-NYBO)
Visszafizetésre,megtérítésre  kötelező határozat elkészítése(JH-NYBO)

Eljárás lezárása(JH-NYBO)
Eljárás lezárása(JH-NYBO) HatározatLezáró feljegyzésVéglegessé vált határozat továbbítása követeléskezelő részére(JH-NYBO) MÁK Követeléskezelési Főosztály Tájékoztatás           Méltányossági kérelem            benyújtása     (JH-NYBO) Kérelem felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára elbírálás céljából Felterjesztés Kérelem



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO)IGEN NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB)Másodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Tényállás újbóli tisztázása(JH-NYBO) Másodfokú határozat            Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset 
Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)IGEN

 MÁK Követeléskezelési Főosztály
Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 

VégzésHatározat
Fellebbezést tartalmazó irat
Felterjesztés

Bírósági döntés Felterjesztés           Méltányossági kérelem            benyújtása     (JH-NYBO) Kérelem felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára elbírálás céljából KérelemFelterjesztés Szükséges-e intézkedés?(JH-NYBO) IGEN        Új döntés kiadása             (JH-NYBO)      Rendelkezés               perköltségről              (JH-NYBO) Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Ítélet,végzésHatározat



Kérelem benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.27. Nyugellátások módosításával összefüggő feladatok
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) KérelemBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMIlletékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Tényállás teljeskörűen tisztázott ?(JH-NYBO) Határozat módosítása(JH-NYBO) Elutasító határozatIGENNEM Kérelem elutasítása (JH-NYBO)  Határozat

Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO)Tényállás tisztázás(JH-NYBO) Hiánypótlásra felszólító végzés
Igazolás, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv

Megkeresés, végzésFüggő hatályú végzés(JH-NYBO) Függő hatályúvégzés  Járási Hivatalok szociális ellátási feladatokat ellátó szervei Járási  Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai Járási Hivatalok egészségbiztosítási szervei  Járási Hivatalok családtámogatási feladatokat ellátó szervei Járási Hivatalok nyugdijbiztositási szervei  Kormányhivatalok nyugdijbiztositási igazgatási szervei Foglalkoztatók  NAVIratőrzők, felszámolók MÁKÖnkormányzatokMegyei Levéltárak  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága



Tényállás tisztázott ?(JH-NYBO) IGEN Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Határozat módosítása (JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO)Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Tényállás újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset        Új döntés kiadása              (JH-NYBO)IGEN  Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO) Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 
HatározatHatározat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító IgazgatóságaKérelem elutasítása (JH-NYBO)IGEN

MÁK Követeléskezelési Főosztály      Rendelkezés               perköltségről               (JH-NYBO)



MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága2.4.3.28. Hivatalból indított eljárás során - esedékes felülvizsgálat-  szakkérdés alapján döntés az ellátásra való jogosultságról
Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) ÉrtesítésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMTényállás teljeskörűen tisztázott ?(JH-NYBO)

Egyszerűsített határozatIGEN
NEM Tényállás tisztázás(JH-NYBO)

Határozat elektronikus továbbítása postázás, folyósítás céljából(JH-NYBO)Járási Hivatalok rehabilitációs igazgatási szervei Megkeresés, végzésSzakvéleményÉrdemi a szakvélemény  ?(JH-NYBO) NEM   MÁK Nyugdíjfolyósító IgazgatóságaEllátás megszüntetése (JH-NYBO)Ellátás összegének felemelése(JH-NYBO)Ellátás összegének leszállítása(JH-NYBO) Felemelő határozatLeszállító határozatRendelkezés ellátás tovább folyósításáról (JH-NYBO) Megszüntető határozatEllátás megszüntetése(JH-NYBO)



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) Visszautasítás (JH-NYBO)Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)IGEN VégzésHatározat NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB) Fellebbezést tartalmazó iratFelterjesztésMásodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Tényállás újbóli tisztázása(JH-NYBO) Felterjesztés Másodfokú határozat 
Határozat,végzés Bírósági döntés Ítélet,végzésSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO)

           Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljából Kereset        Új döntés kiadása              (JH-NYBO)IGEN  Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tájékoztatás       Új döntés kiadása             (JH-NYBO) Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 
IGEN

 MÁK Követeléskezelési Főosztály      Rendelkezés               perköltségről               (JH-NYBO)



Állapotrosszabbodás bejelentéseJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.29. Állapotrosszabbodás bejelentésével összefüggő feladatok Hatáskör fennáll?(JH-NYBO)Illetékesség fennáll?(JH-NYBO)Hatáskör fennáll?(JH-NYBO) KérelemBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem  áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-NYBO)Kérelem  áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGEN NEMJogosultság feltételei teljeskörűen tisztázottak ?(JH-NYBO) Hiánypótlásra történő felszólítás(JH-NYBO) Elutasító határozatHiánypótlásra felszólító végzésNEMTényállás tisztázás(JH-NYBO)   MÁK Nyugdíjfolyósító IgazgatóságaJárási Hivatalok rehabilitációs igazgatási szervei Megkeresés, végzésSzakvéleményEljárás megszüntetése (JH-NYBO)Érdemi a szakvélemény  ?(JH-NYBO) NEMKérelem elutasítása(JH-NYBO)Ellátás összegének felemelése(JH-NYBO)Ellátás összegének leszállítása(JH-NYBO) VégzésFelemelő határozatLeszállító határozatHatározat elektronikus továbbítása foganatosítás  céljából(JH-NYBO) Megszüntető határozatEllátás megszüntetése(JH-NYBO) Tájékoztatás felülvizsgálat időpontjáról (JH-NYBO) TájékoztatásIGEN NEM



Fellebbezésétkezett ?(JH-NYBO)Saját hatáskörben intézkedés szükséges ?( JH-NYBO) IGEN NEMFelterjesztés Budapest  Főváros Kormányhivatala Nyugdijbizt,Főo. Nyugdíj – felülvizsgálati O.( továbbiakban :BFKH- NYB)Másodfokú döntés(BFKH- NYB)   Első fokon hozott döntés helyben hagyása(BFKH-NYB) Első fokon hozott döntés megváltoztatása(BFKH-NYB) Első fokon hozott  döntés megsemmisítése(BFKH-NYB) Tényállás újbóli tisztázása(JH-NYBO) Másodfokú határozat            Kereset benyújtása                   (JH-NYBO) Kereset 
Határozat módosítása, visszavonása,kijavítása    (JH-NYBO)IGEN

Első fokú döntés (JH-NYBO) Határozat,végzés 
HatározatFellebbezést tartalmazó irat

Felterjesztés
FelterjesztésÍtélet,végzésHatározatBírósági döntés Kereset felterjesztése Kormányhivatal TB Főosztályára perképviselet ellátása céljábólSzükséges-e intézkedés?(JH-NYBO) IGEN        Új döntés kiadása             (JH-NYBO)      Rendelkezés               perköltségről              (JH-NYBO)  Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály       Tájékoztatás          (JH-NYBO)  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Tájékoztatás



Igénybejelentő lap benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjasításosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)2.4.3.30. Nyugellátások megállapítása iránti kérelmek és az ellátások folyósításával összefüggő kérelmek továbbításaHatáskör,illetékesség fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentő lapIgénybejelentés áttétele Hatáskör,illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzés
NEM  Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala  MÁK Nyugdíjfolyósító IgazgatóságaKérelem benyújtásaJárási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály(továbbiakban: JH-NYBO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-NYBO) Igénybejelentés áttétele Hatáskör,illetékesség hiánya miatt(JH-NYBO)NEM Kérelem, bejelentés,jegyzőkönyv  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága  Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala



2.4.4.1. A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmek elbírálása, a rokkantsági ellátásra való jogosultság megállapítása
Hiánypótlásról történő intézkedés(JH RESZO)

Kérelem beérkezéseJárási Hivatal Rehabilitációs Ellátási ésSzakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) Adatlap, Nyilatkozat, Orvosi beutaló
Függő  hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEM I GEN

NEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)IGENIGEN IGENNEM
Hiánypótlásnak eleget tett?(JH RESZO)Minden adat rendelkezésre áll?(JH RESZO) Határozathozatal(JH RESZO) I. fokú határozat

Előzménykérés(JH RESZO) Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály KH TársadalombiztosításiFőosztály Nyilvántartási és Ellenőrzési OsztályMagyar ÁllamkincstárNyugdíjfolyósító IgazgatóságaNemzeti Adó- és VámhivatalKH nyugdíjbiztosítási feladatkörben eljáró járási hivatalai MegkeresésMegkeresésMegkeresésMegkeresésMegkeresésFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO) ügyfél VégzésMegkeresésOrvosszakértők(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO)
Függő hatályú végzés(JH RESZO) NEM



Rokkantsági ellátásra jogosult?(JH RESZO) Megállapító határozat(JH RESZO) I. fokú  határozatElutasító határozat(JH RESZO) I. fokú  határozatNEM IGEN Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO)I GEN NEMNEM
Véglegessé válásIratfelterjesztés(JH RESZO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH RESZO) IGEN NEMÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH RESZO)Módosítás, visszavonás(JH RESZO) Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(továbbiakban:KH TB FŐOSZT) Másodfokú eljárás lefolytatása(KH TB FŐOSZT) Felterjesztő levélII .fokú határozat

VégzésI. fokú  határozatIGEN



2.4.4.2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmek elbírálása, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság megállapítása
Hiánypótlásról történő intézkedés(JH RESZO)

Kérelem beérkezéseJárási Hivatal Rehabilitációs Ellátási ésSzakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) Adatlap, Nyilatkozat, Orvosi beutaló
Függő  hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEM IGEN

NEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)IGENIGEN IGENNEM Hiánypótlásnak eleget tett?(JH RESZO)Minden adat rendelkezésre áll?(JH RESZO) Határozathozatal(JH RESZO) I. fokú határozat
Előzménykérés(JH RESZO) Magyar ÁllamkincstárNyugdíjfolyósító IgazgatóságaNemzeti Adó- és VámhivatalKH nyugdíjbiztosítási feladatkörben eljáró járási hivatalai MegkeresésMegkeresésMegkeresésMegkeresésMegkeresésFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO) ügyfél VégzésMegkeresésOrvosszakértők(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO)

Függő hatályú végzés(JH RESZO) Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály KH TársadalombiztosításiFőosztály Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály



Rehabilitációs ellátásra jogosult?(JH RESZO) Megállapító határozat(JH RESZO) I. fokú  határozatElutasító határozat(JH RESZO) I. fokú  határozatNEM NEMIGEN NEMNEM
Véglegessé válásIratfelterjesztés(JH RESZO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH RESZO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH RESZO)Módosítás, visszavonás(JH RESZO) Másodfokú eljárás lefolytatása(KH TB FŐOSZT) Rehabilitációs terv elkészítése, foglalkozási rehabilitációs ügyintézővel együttműködik az ügyfél(JH RESZO) Rehabilitációs tervEgyüttműködik  az ügyfél?(JH RESZO)Ellátás folyósításának felfüggesztése(JH RESZO) NEMEgyüttműködik  az ügyfél?(JH RESZO)IGENEllátásra jogosult, felfüggesztés után továbbfolyósítás (Magyar ÁllamkincstárNyugdíjfolyósítóIgazgatósága) NEMEllátás megszüntetése(JH RESZO) Megszüntető határozatFolyósítást felfüggesztő határozatI GEN I. fokú  határozatVégzésIGENI GE N Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(továbbiakban:KH TB FŐOSZT) Felterjesztő levél



2.4.4.3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmek elbírálása a koordinációs rendeletek hatálya alá tartozó ügyekben, a rokkantsági ellátásra való jogosultság megállapítása
Hiánypótlásról történő intézkedés(JH RESZO)

Kérelem beérkezéseJárási Hivatal Rehabilitációs Ellátási ésSzakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) Adatlap, Nyilatkozat, Orvosi beutaló
Hiánypótlásra felszólító végzésNEM I GEN

NEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Kérelemáttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)IGENIGEN IGENNEM Hiánypótlásnak eleget tett?(JH RESZO)Minden adat rendelkezésre áll?(JH RESZO) Határozathozatal(JH RESZO) I. fokú határozat
Előzménykérés(JH RESZO) KH TársadalombiztosításiFőosztályNyilvántartási és Ellenőrzési OsztályMagyar ÁllamkincstárNyugdíjfolyósító IgazgatóságaNemzeti Adó- és VámhivatalKH nyugdíjbiztosítási feladatkörben eljáró járási hivatalai MegkeresésMegkeresésMegkeresésMegkeresésMegkeresésFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO) Ügyfél VégzésMegkeresésOrvosszakértők(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) Külföldi partnerszerv(Budapest Főváros KormányhivatalaRehabilitációs Főosztály) Megkeresés

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Egészségbiztosítási Osztály 



Rehabilitációs ellátásra jogosult?(JH RESZO) Megállapító határozat(JH RESZO) I. fokú  határozatElutasító határozat(JH RESZO) I. fokú  határozatNEM IGEN
NEMNEM

Véglegessé válásIratfelterjesztés(JH RESZO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH RESZO) IGENÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH RESZO)Módosítás, visszavonás(JH RESZO) Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(továbbiakban: KH TB FŐOSZT)
I G E N NEM Másodfokú eljárás lefolytatása(KH TB FŐOSZT) FelterjesztesII. fokú határozat I. fokú határozat VégzésIGEN



2.4.4.4. A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmek elbírálása a koordinációs rendeletek hatálya alá tartozó ügyekben, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság megállapítása
Hiánypótlásról történő intézkedés(JH RESZO)
Kérelem beérkezéseJárási Hivatal Rehabilitációs Ellátási ésSzakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) Adatlap, Nyilatkozat, Orvosi beutaló

Hiánypótlásra felszólító végzésNEM I GEN
NEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Kérelemáttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)IGENIGEN IGENNEM Hiánypótlásnak eleget tett?(JH RESZO)Minden adat rendelkezésre áll?(JH RESZO) Határozathozatal(JH RESZO) I. fokú határozat

Előzménykérés(JH RESZO) Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Egészségbiztosítási Osztály MegkeresésMegkeresésBelföldi jogsegély végzésMegkeresésFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO) ügyfél VégzésMegkeresésOrvosszakértőkJH RESZOFelkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) Megkeresés
KH Társadalombiztosítási Főosztály Nyilvántartási  és Ellenőrzési OsztályMagyar ÁllamkincstárNyugdíjfolyósító IgazgatóságaNemzeti Adó- és VámhivatalKH nyugdíjbiztosítási feladatkörben eljáró járási hivatalai Megkeresés
Külföldi partnerszerv(Budapest Főváros KormányhivatalaRehabilitációs Főosztály)



Rehabilitációs ellátásra jogosult?(JH RESZO) Megállapító határozat(JH RESZO) I. fokú  határozatElutasító határozat(JH RESZO) I. fokú  határozatNEM IGEN IGENIGEN NEM
Véglegessé válásIratfelterjesztés(JH RESZO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH RESZO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH RESZO)Módosítás, visszavonás(JH RESZO) NEM Másodfokú eljárás lefolytatása(KH TB FŐOSZT) Rehabilitációs terv elkészítése, foglalkozási rehabilitációs ügyintézővel együttműködik az ügyfél(JH RESZO) Rehabilitációs tervEgyüttműködik az ügyfél?(JH RESZO)Ellátás folyósításának felfüggesztése(JH RESZO)NEMEgyüttműködik  az ügyfél?(JH RESZO)IGENEllátásra jogosult, felfüggesztés után  továbbfolyósítás (Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága) NEMEllátás megszüntetése(JH RESZO) Megszüntető határozat

FelterjesztésII. fokú határozat II. fokú határozat 
I. fokú határozat Végzés

IGEN
I G E N Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(továbbiakban:KH TB FŐOSZT)



2.4.4.5. Hivatalból indított eljárás során soros komplex minősítés alapján döntés a rokkantsági ellátásra való jogosultságrólEljárás indítása hivatalbólEsedékes felülvizsgálat ügyébenJárási Hivatal Rehabilitációs Ellátási ésSzakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) Értesítés Felhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO) Ügyfél VégzésMegkeresésOrvosszakértők(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO)Öregségi nyugdíjkorhatárbetöltéséig hátralévő időtartam legfeljebb öt év?(JH RESZO) IGEN Ellátás továbbfolyósítása rokkantsági ellátásként(JH RESZO) I. fokú határozat 
NEMEgészségi állapota alapjánrokkantsági ellátásra Jogosult?(JH RESZO) IGENNEM Rokkantsági ellátás továbbfolyósítása(JH RESZO)Rehabilitációs ellátás megállapítása(JH RESZO) Rokkantsági ellátás megszüntetése(JH RESZO) I. fokú határozat I. fokú határozat 

Véglegessé válásIratfelterjesztés(JH RESZO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH RESZO) IGEN NEMÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH RESZO)Módosítás, visszavonás(JH RESZO) IGEN NEM Másodfokú eljárás lefolytatása(KH TB FŐOSZT) Végzés Felterjesztés II. fokú határozat I. fokú határozat IGEN
NEM

Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(továbbiakban:KH TB FŐOSZT)



2.4.4.6. Hivatalból indított eljárás során soros komplex minősítés alapján döntés a rehabilitációs ellátásra való jogosultságrólEljárás indítása hivatalbólEsedékes felülvizsgálat ügyébenJárási Hivatal Rehabilitációs Ellátási ésSzakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) Értesítés Felhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO) Ügyfél VégzésMegkeresésOrvosszakértők(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO)Öregségi nyugdíj-korhatárbetöltéséig hátralévő időtartam legfeljebb öt év?(JH RESZO) IGEN Ellátás továbbfolyósítása rokkantsági ellátásként(JH RESZO)NEMEgészségi állapota alapjánrokkantsági ellátásra Jogosult?(JH RESZO) IGENNEM Rokkantsági ellátás továbbfolyósítása(JH RESZO)Rehabilitációs ellátás megállapítása(JH RESZO) Rokkantsági ellátás megszüntetése(JH RESZO) I. fokú határozat 
I. fokú határozat 
I. fokú határozat 

Véglegessé válásIratfelterjesztés(JH RESZO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH RESZO) IGEN NEMÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH RESZO)Módosítás, visszavonás(JH RESZO) Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(továbbiakban:KH TB FŐOSZT)
IGEN NEM Másodfokú eljárás lefolytatása(KH TB FŐOSZT) 

Rehabilitációs terv elkészítése, foglalkozási rehabilitációs ügyintézővel együttműködik az ügyfél(JH RESZO) Rehabilitációs tervVégzés Felterjesztés II. fokú határozat I. fokú határozat IGEN



Együttműködik  az ügyfél?(JH RESZO)Ellátás folyósításának felfüggesztése(JH RESZO)NEMEgyüttműködik  az ügyfél?(JH RESZO) IGEN Ellátásra jogosult, felfüggesztés után továbbfolyósítás (Magyar Államkincstár NyugdíjfolyósítóIgazgatósága)NEMEllátás megszüntetése(JH RESZO) Megszüntető határozatFolyósítást felfüggesztő  határozat



2.4.4.7 Hatósági bizonyítvány kiállítása a komplex minősítés eredményéről
Függő hatályú végzés(JH RESZO)

Hatósági bizonyítvány irántikérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) Bejelentés
Függő hatályú végzés

NEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Hatósági bizonyítvány

IGEN
Felhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO)Felülvizsgálaton megjelent?(JH RESZO) IGENNEMEljárás megszüntetése(JH RESZO) Végzés

VégzésMegkeresés
IGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)



Véglegessé válásIratfelterjesztés(JH RESZO) Másodfokú eljárás lefolytatása(KH TBFŐOSZT) Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH RESZO) IGEN NEMÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH RESZO)Módosítás, visszavonás(JH RESZO) IGEN NEM I. fokú határozatVégzésI GEN

Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(továbbiakban:KH TB FŐOSZT)



2.4.4.8 Rehabilitációs kártya iránti kérelem elbírálás, jogosultság rögzítéseRehabilitációs kártya iránti kérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) BejelentésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEMIGENRendelkezik a jogosultsági feltételekkel?(JH RESZO) IGENNEM Kérelem elutasítása(JH RESZO) I. fokú határozatIGENAdatok rögzítése(JH RESZO)Adatok továbbítása (JH RESZO) Rendelkezik már rehabilitációs kártyával?(JH RESZO)NEM Cserekártya rögzítése,elveszített kártya pótlása(JH RESZO)Rehabilitációskártya elkészült(Nemzeti Adó- és Vámhivatal) Nemzeti Adó- és VámhivatalMegyei Igazgatósága



Véglegessé válásIratfelterjesztés(JH RESZO) Másodfokú eljárás lefolytatása(KH TBFŐOSZT) NEMÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH RESZO)Módosítás, visszavonás(JH RESZO) I GEN NEMSaját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH RESZO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO) I. fokú határozatVégzésFelterjesztő levélII. fokú határozatIGENIGEN Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(továbbiakban:KH TB FŐOSZT)



2.4.4.9 A jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelésével kapcsolatos feladatok ellátásaÉrtesítés jogalap nélkül felvettellátás összegérőlMagyar ÁllamkincstárNyugdíjfolyósító Igazgatósága(továbbiakban: MÁK NYUFIG) VégzésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEMIGENAz összeg felvétele90 napon belül történt?(JH RESZO) IGEN Visszafizetésre kötelezés(JH RESZO)NEMFelróható-e az ügyfélnek ezösszeg felvétele?(JH RESZO) Az összeg meghaladja az 1000 Ft-ot?(JH RESZO) IGEN Ügy lezárása(JH RESZO)N E M I. fokú határozatLezáró feljegyzésIGEN NEM
Véglegessé válásIratfelterjesztés(JH RESZO) Másodfokú eljárás lefolytatása(KH TBFŐOSZT) NEMÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH RESZO)Módosítás(JH RESZO) Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(továbbiakban:KH TBFŐOSZT)IGEN NEMSaját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH RESZO) Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO) I. fokú határozatVégzésFelterjesztésII. fokú határozat

Magyar ÁllamkincstárCsaládtámogatási és Társadalombiztosítási Követeléskezelési Főosztály
IGENIGEN



2.4.4.10 A jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelező határozattal szemben benyújtott méltányossági kérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátásaMéltányossági kérelem beérkezése(ügyfél) KérelemNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEMIGEN
Beérkezik a válasz határidőben?(JH RESZO) VégzésVégzésFelterjesztés

Felhívása a jövedelmi viszonyok igazolásárakbenyújtására(JH RESZO) ÜgyfélEljárás megszüntetése(JH RESZO)NEM Magyar ÁllamkincstárCsaládtámogatási és Társadalombiztosítási Követeléskezelési FőosztályJavaslat készítése és felterjesztése(JH RESZO)IGEN Hivatalvezető(JH)Főosztályvezető(JH CSTTB FŐOSZT) FelterjesztésDöntés ellátás  visszafizetésének elengedéséről,  mérsékléséről,részletfizetésről (JH Hivatalvezető,JH CSTTB Főosztályvezető) HatározatIrattár(JH RESZO) ÉrtesítésMagyar ÁllamkincstárCsaládtámogatási és TársadalombiztosításiKöveteléskezelési Főosztály



2.4.4.11. A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá nem tartozó ellátás esetén szakvélemény adása a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az EU tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, vagy abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam állampolgárával azonos jogállást élvező, a kétoldalú szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban biztosítottnak minősülő személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslattétel az orvosi rehabilitációhoz szükséges egészségügyi szolgáltatásokraKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) KérelemNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Szakvélemény

IGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO)Szakvélemény megküldése(JH RESZO)
VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)

Irattár(JH RESZO)



Rehabilitációs terv elkészítése, foglalkozási rehabilitációs ügyintézővel együttműködik az ügyfél(JH RESZO) Rehabilitációs tervEgyüttműködik  az ügyfél?(JH RESZO)Ellátás folyósításának felfüggesztése(JH RESZO)Együttműködik  az ügyfél?(JH RESZO)IGENEllátásra jogosult, felfüggesztés után továbbfolyósítás (Magyar Államkincstár NyugdíjfolyósítóIgazgatósága) NEMEllátás megszüntetése(JH RESZO) Megszüntető határozat
Folyósítást felfüggesztő határozat

IGEN
2.4.4.12.Együttműködés a rehabilitációs ellátásban részesülő személlyel a rehabilitáció időtartama alattRehabilitációs ellátás megállapításaJárási HivatalRehabilitációs Ellátási ésSzakértői Osztály(továbbiakban JH RESZO) Értesítés ellátás megállapításáról(JH RESZO) foglalkozási rehabilitációsügyintéző(JH RESZO) ÉrtesítésMegjelent  az ügyfél a foglalkozásirehabilitációs ügyintézőnél?(JH RESZO) IGENNEMElbíráló ügyintéző értesítése(JH RESZO) ÉrtesítésElbíráló ügyintéző(JH RESZO) NEMElőterjeszt igazolásikérelmet az ügyfél?(JH RESZO)IGEN Igazolási kérelemA hatóság helyt ad az igazolásikérelemnek?(JH RESZO) NEMEllátás folyósítása felfüggesztésénekvisszavonása(JH RESZO)IGEN Visszavonó határozat



IGEN
Véglegessé válásIratfelterjesztés(JH RESZO)

Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH RESZO) NEMÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH RESZO)Módosítás, visszavonás(JH RESZO) IGEN NEM Másodfokú eljárás lefolytatása(KH TB FŐOSZT) 
Végzés 

Felterjesztés II. fokú határozat I. fokú határozat I GEN
Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(továbbiakban:KH TB FŐOSZT)



Értesítés (JH RESZO) Rehabilitációs tervEgyüttműködésikötelezettségétteljesíti az ügyfél?(JH RESZO) Ellátás folyósításának felfüggesztése(JH RESZO)Egy év eltelt?(JH RESZO)IGEN Ellátásra jogosult, felfüggesztés után továbbfolyósítás (Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága)NEM Ellátás megszüntetése(JH RESZO) Folyósítást felfüggesztő határozat2.4.4.13. Rehabilitációs terv készítése, folyamatos karbantartása a rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama alattRehabilitációs ellátás megállapításaJárási HivatalRehabilitációs Ellátási ésSzakértői Osztály(továbbiakban JH RESZO) Értesítés ellátás megállapításáról(JH RESZO) foglalkozási rehabilitációsügyintéző(JH RESZO) ÉrtesítésMegjelent  az ügyfél a foglalkozásirehabilitációs ügyintézőnél?(JH RESZO) NEMIGENRehabilitációs terv elkészítése(JH RESZO) ÉrtesítésElbíráló ügyintéző(JH RESZO)NEMRehabilitációs tervaktualizálása(JH RESZO)IGEN Aktualizált rehabilitációstervEgyüttműködés (JH RESZO) Munkáltató Együttműködésikötelezettségétteljesíti az ügyfél?(JH RESZO)IGEN  Megszüntető határozatNEMRehabilitációs tervértékelése, módosítása(JH RESZO) Módosított rehabilitációstervIGEN



Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program(EFOP)megvalósítása(JH RESZO)munkaerő közvetítés(JH RESZO) Szociális ésGyermekvédelmi Főigazgatóságrehabilitációsakkreditációsfoglalkoztatóknyílt munkaerőpiacIrattárEllátás időtartamaeltelt?(JH RESZO)IGEN NEM



Munkaerő igénybejelentőlapIGEN
2.4.4.14. Együttműködés a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltatókkalMegkeresés ügyféltől vagy munkáltatótólaz adott álláshelyre vonatkozóanJárási HivatalRehabilitációs Ellátási ésSzakértői Osztály(továbbiakban JH RESZO) Tájékoztatás a feltételekről(JH RESZO) Ügyfél Foglalkoztatásiadatlap

Ügyfél kiközvetítése(JH RESZO)Visszaérkezik a két nyomtatvány kitöltve?(JH RESZO) NEM Munkáltató FoglalkoztatásiadatlapMunkaerő igénybejelentőlapFoglalkoztatás meghiúsul(JH RESZO) 
Ügyfél elfogadja a közvetített munkahelyet?(JH RESZO) NEM Ellátás felfüggesztése(JH RESZO)Munkáltató

Együttműködik  az ügyfél?(JH RESZO) IGEN Ellátásra jogosult, felfüggesztés után továbbfolyósítás (Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága)NEMEllátás megszüntetése(JH RESZO) Megszüntető határozat
Folyósítást felfüggesztő határozatIGENKiközvetítés(JH RESZO) 



2.4.4.15. Rehabilitációs ellátás megszüntetésének kezdeményezése
Kérelem(JH RESZO)

Rehabilitációs ellátásmegszüntetésének kezdeményezéseJárási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO)
HatározatNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEMIGENKereső tevékenység folytatása(JH RESZO)

Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO)
Határozat

Megkeresés
IGEN Ügyfél

Orvosszakértők(JH RESZO)
ÜgyfélÉrtesítés más rendszeres pénzellátásról(JH RESZO) Megyei Kormányhivatalnyugdíjbiztosításifeladatkörben eljáróJárási Hivatalai HatározatÉrtesítés egészségiállapot rosszabbodásáról(JH RESZO) ÜgyfélFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO) ÜgyfélBekövetkezett állapotrosszabbodás?(JH RESZO) Ellátás megszüntetése(JH RESZO)Ellátás továbbfolyósítása (JH RESZO)IGENNEM

VégzésHatározatHatározat



Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) HatározatMegkeresésOrvosszakértők(JH RESZO)Értesítés egészségiállapot javulásáról(JH RESZO) ÜgyfélFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO) ÜgyfélBekövetkezett állapotjavulás?(JH RESZO) Ellátás megszüntetése(JH RESZO)Ellátás továbbfolyósítása (JH RESZO)IGENNEM VégzésHatározatHatározatEgyüttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervbenfoglalt kötelezettségeit ismételtennem teljesíti(JH RESZO)Az ügyfél a felülvizsgálat során neki felróhatóokból nem működik együtt(JH RESZO) HatározatAz ügyfél foglalkoztatására a szükséges jognyilatkozat hiányában kerül sor(JH RESZO) HatározatMegyei KormányhivatalJárási HivatalaMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály Értesítés
Értesítés

Véglegessé válásIratfelterjesztés(JH RESZO) Másodfokú eljárás lefolytatása(KH TBFŐOSZT) Felterjesztő levélII. fokú határozat
Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH RESZO) IGEN NEMÉrdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH RESZO)Módosítás, visszavonás(JH RESZO) Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály(továbbiakban:KH TBFŐOSZT)

IGEN NEM I. fokú határozatVégzésI GEN



2.4.4.16  Szakkérdésben közreműködés – baleseti járadékra jogosultság megállapításához, az ellátás továbbfolyósításához, a baleseti egészség-károsodás mértékének megállapításaMegkeresés(Megyei Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási  feladatkörben eljáró hivatalai)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Értesítés

IGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)Szakvélemény megküldése (JH RESZO)Irattár(JH RESZO)  Megyei Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási  feladatkörben eljáró hivatalai 



2.4.4.17 Szakkérdésben közreműködés – bányászok egészség-károsodási járadéka jogosultság megállapításához, az ellátás továbbfolyósításához, az egészség-károsodás mértékének megállapításaMegkeresés(Megyei Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási  feladatkörben eljáró hivatalai)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Értesítés

IGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)Szakvélemény megküldése (JH RESZO)Irattár(JH RESZO) Megyei Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási  feladatkörben eljáró hivatalai 



2.4.4.18 Szakkérdésben közreműködés – hozzátartozói nyugellátásra jogosultság megállapításához, az ellátás továbbfolyósításához, az egészség-károsodás mértékének megállapításaMegkeresés(Megyei Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási  feladatkörben eljáró hivatalai,Magyar Államkincstár NyugdíjfolyósítóIgazgatósága)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Értesítés

IGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)Szakvélemény megküldése (JH RESZO)Irattár(JH RESZO) Megyei Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási  feladatkörben eljáró hivatalaiMagyar Államkincstár NyugdíjfolyósítóIgazgatósága Értesítés



2.4.4.18 Szakkérdésben közreműködés – hozzátartozói nyugellátásra jogosultság megállapításához, az ellátás továbbfolyósításához, az egészség-károsodás mértékének megállapításaMegkeresés(Megyei Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási  feladatkörben eljáró hivatalai,Magyar Államkincstár NyugdíjfolyósítóIgazgatósága)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Értesítés

IGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)Szakvélemény megküldése (JH RESZO)Irattár(JH RESZO) Megyei Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási  feladatkörben eljáró hivatalaiMagyar Államkincstár NyugdíjfolyósítóIgazgatósága Értesítés



2.4.4.19 Szakkérdésben közreműködés – rokkantsági járadéka jogosultság megállapításához, az ellátás továbbfolyósításához az egészség-károsodás mértékének megállapítása Megkeresés(Megyei Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási  feladatkörben eljáró hivatalai)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Szakvélemény

IGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)Szakvélemény megküldése (JH RESZO)Irattár(JH RESZO) Megyei Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási  feladatkörben eljáró hivatalai 



2.4.4.20 Szakkérdésben közreműködés - fogyatékossági támogatás esetén a súlyos fogyatékosság fennállásának megállapítása és az önkiszolgálási képesség vizsgálata MegkeresésMegyei Kormányhivatalcsaládtámogatási feladatkörben eljáró járási hivatalai)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Szakvélemény

IGEN
Felhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)Megyei Kormányhivatal családtámogatási feladatkörben eljáró járási hivatalai

Személyes vizsgálat szükséges?(JH RESZO) NEM Orvosszakértők(JH RESZO)Felkérés a szakvéleményelkészítésére iratok alapján(JH RESZO) Megkeresés
Szakvélemény megküldése (JH RESZO)Irattár(JH RESZO)



2.4.4.21. Szakkérdésben közreműködés – magasabb összegű családi pótlék esetén az egészség-károsodás mértékének megállapítása és az egészség-károsodásnak a kérelmező 18.életéve előtti fennállása vélelmezéseMegkeresés(Megyei Kormányhivatalcsaládtámogatási feladatkörben eljáró járási hivatalai)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)
Szakvélemény

IGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)Megyei Kormányhivatal családtámogatási feladatkörben eljáró járási hivatalaiIrattár(JH RESZO)Szakvélemény megküldése(JH RESZO)
NEM



2.4.4.22 Szakkérdésben közreműködés - hadirokkantság esetén a hadi eredetű fogyatkozás és az általa okozott egészség-károsodás mértékének megállapításaMegkeresés(Megyei KormányhivatalJárási HivatalaiHatósági Osztály)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Szakvélemény

IGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)Szakvélemény megküldése (JH RESZO)Irattár(JH RESZO) Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai  Hatósági Osztály 



2.4.4.23. Szakkérdésben közreműködés – a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának vizsgálataMegkeresés(közlekedési igazgatási hatóságok,háziorvosi szolgálatok)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Értesítés

IGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)közlekedési igazgatási hatóságokháziorvosiszolgálatok ÉrtesítésIrattár(JH RESZO)Szakvélemény megküldése (JH RESZO)



2.4.4.22. Szakkérdésben közreműködés – mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványra való jogosultságának megállapításaMegkeresés(Megyei KormányhivatalJárási Hivatalainak hatóságifeladatokat ellátó osztályai, Kormányablak Osztályai)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Értesítés

IGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak hatósági feladatokat ellátó osztályai   Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Kormányablak Osztályai   ÉrtesítésSzakvélemény megküldése (JH RESZO)Irattár(JH RESZO)



2.4.4.25. Keresőképesség vagy  keresőképtelenség elbírálásaMegkeresés(háziorvosi szolgálatok)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEM
Értesítés

IGEN
Felhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)háziorvosiszolgálatok

IGENSzemélyes vizsgálat szükséges?(JH RESZO) NEM Orvosszakértők(JH RESZO)Felkérés a szakvéleményelkészítésére iratok alapján(JH RESZO) MegkeresésIGEN
Szakvélemény megküldése (JH RESZO)Irattár(JH RESZO)



2.4.4.26 Közlekedőképesség vizsgálata a gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság igazolásáhozMegkeresés(Megyei KormányhivatalJárási Hivatalai)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEMIGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai ÉrtesítésSzakvélemény megküldése (JH RESZO)Irattár(JH RESZO)



2.4.4.27. A lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadálymentesítési támogatásra való jogosultság igazolásához a közlekedőképesség vizsgálata Megkeresés(Megyei KormányhivatalJárási Hivatalai)Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) MegkeresésNEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)NEMIGENFelhívás felülvizsgálaton való megjelenésre(JH RESZO)Felkérés az orvosi  vizsgálat elvégzésére(JH RESZO) VégzésMegkeresésIGEN ÜgyfélOrvosszakértők(JH RESZO)Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai ÉrtesítésSzakvélemény megküldése (JH RESZO)Irattár(JH RESZO)



2.4.4.28. Kivételes rokkantsági ellátásra való jogosultság elbírálása
Hiánypótlásról történő intézkedés(JH RESZO)

Kérelem beérkezéseJárási Hivatal Rehabilitációs Ellátási ésSzakértői Osztály(továbbiakban: JH RESZO) Adatlap, Különös  méltánylást igénylő körülmények igazolása
Függő  hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEM I GEN

NEMHatáskör fennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH RESZO) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH RESZO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH RESZO)IGENIGEN IGENNEM
Hiánypótlásnak eleget tett?(JH RESZO)Minden adat rendelkezésre áll?(JH RESZO)

Határozathozatal(JH RESZO) I. fokú határozatElőzménykérés(JH RESZO) Megyei Kormányhivatalok Járási Hivatalai Nemzeti Adó- és Vámhivatal MegkeresésMegkeresésFüggő hatályú végzés(JH RESZO) NEM Előterjesztés(JH RESZO) Járási Hivatalvezető Kivételes rokkantsági ellátásra jogosult?(JH RESZO) IGENNEM
Véglegessé válásNEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH RESZO) IGEN Területileg illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság 

Előterjesztés
Kereset(Kormányhivatal TársadalombiztosításiFőosztály) I. fokú határozatKeresetlevél



2.5.1.1. Munkaerő-piaci szolgáltatás - Foglalkozási Információs Tanácsadó működtetéseSzolgáltatást kérő megjelentéseJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)Humánszolgáltatásfelajánlása hivatalból(JH-FO)FIT szolgáltatások igénybevétele:- internet használat- önéletrajz írás- motivációs levél- e-pálya- szakmaleírások- szóróanyagok- információs füzetek- álláslista(JH-FO)További szolgáltatást igényel?(JH-FO) IGENNEMSzolgáltatásmegvalósult(JH-FO)



2.5.1.2. Munkaerő-piaci szolgáltatás - csoportos tájékoztató, munkaerő-piaci információnyújtásElső interjú/egyéni cselekvési terv/profiling(JH-FO) Saját szolgáltatásrairányítás(JH-FO) Ügyfél értesítése(JH-FO)Külső szolgáltatásrairányítás(JH-FO)Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Értesítő levélHatósági bizonyítványEgyéni cselekvési tervIrányító lapIGEN NEMIGENIGENNEM NEM
Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Másodfokú határozat

Humánszolgáltatásfelajánlása hivatalból(JH-FO) Irányító lapSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálása(JH-FO)Szolgáltatás nem teljesülté tétele (ügyfélnyilvántartott marad)(JH-FO)IGEN NEM IGENNEM Igazolási kérelemElsőfokú határozat
SAJÁTSZOLGÁLTATÁS KÜLSŐSZOLGÁLTATÁSSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálásaMunkerő-piaci szolgáltató IGEN NEM Jelenléti ív

Szolgáltatás nem teljesülté tétele(JH-FO)

Az ügyfél kért humánszolgáltatást?(JH-FO) Saját szolgáltatás?(JH-FO) Munkerő-piaci szolgáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Ügyfélnekfelróható ok?(JH-FO)Elfogadhatóigazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Szankciós törlés(JH-FO)
Az ügyfél megjelent?Munkerő-piaci szolgáltató

Szolgáltatási statisztika (JH-FO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonóvagy módosító határozatVisszautasító határozatKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélJárási Hivatal Hatósági Osztályának értesítése(JH-FO) Járási Hivatal Hatósági OsztályHatározatmásolataNEMIGEN



2.5.1.3. Munkaerő-piaci szolgáltatás - álláskeresési tanácsadásElső interjú/egyéni cselekvési terv/profiling(JH-FO) Saját szolgáltatásrairányítás(JH-FO) Ügyfél értesítése(JH-FO)Külső szolgáltatásrairányítás(JH-FO)Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Értesítő levélHatósági bizonyítványEgyéni cselekvési tervIrányító lapIGEN NEMIGENIGENNEM NEM
Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Másodfokú határozat

Humánszolgáltatásfelajánlása hivatalból(JH-FO) Irányító lapSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálása(JH-FO)Szolgáltatás nem teljesülté tétele (ügyfélnyilvántartott marad)(JH-FO)IGEN NEM IGENNEM Igazolási kérelemElsőfokú határozat
SAJÁTSZOLGÁLTATÁS KÜLSŐSZOLGÁLTATÁSSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálásaMunkerő-piaci szolgáltató IGEN NEM Jelenléti ív

Szolgáltatás nem teljesülté tétele(JH-FO)

Az ügyfél kért humánszolgáltatást?(JH-FO) Saját szolgáltatás?(JH-FO) Munkerő-piaci szolgáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Ügyfélnekfelróható ok?(JH-FO)Elfogadhatóigazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Szankciós törlés(JH-FO)
Az ügyfél megjelent?Munkerő-piaci szolgáltató

Szolgáltatási statisztika (JH-FO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonóvagy módosító határozatVisszautasító határozatKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélJárási Hivatal Hatósági Osztályának értesítése(JH-FO) Járási Hivatal Hatósági OsztályHatározatmásolataNEMIGEN



2.5.1.4. Munkaerő-piaci szolgáltatás - munkavállalási tanácsadásElső interjú/egyéni cselekvési terv/profiling(JH-FO) Saját szolgáltatásrairányítás(JH-FO) Ügyfél értesítése(JH-FO)Külső szolgáltatásrairányítás(JH-FO)Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Értesítő levélHatósági bizonyítványEgyéni cselekvési tervIrányító lapIGEN NEMIGENIGENNEM NEM
Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Másodfokú határozat

Humánszolgáltatásfelajánlása hivatalból(JH-FO) Irányító lapMunkavállalási tanácsadásvégrehajtása,dokumentálása(JH-FO)Szolgáltatás nem teljesülté tétele (ügyfélnyilvántartott marad)(JH-FO)IGEN NEM IGENNEM Igazolási kérelemElsőfokú határozat
SAJÁTSZOLGÁLTATÁS KÜLSŐSZOLGÁLTATÁSMunkavállalási tanácsadásvégrehajtása, dokumentálásaMunkerő-piaci szolgáltató IGEN NEM Jelenléti ív

Szolgáltatás nem teljesülté tétele(JH-FO)

Az ügyfél kért humánszolgáltatást?(JH-FO) Saját szolgáltatás?(JH-FO) Munkerő-piaci szolgáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Ügyfélnekfelróható ok?(JH-FO)Elfogadhatóigazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Szankciós törlés(JH-FO)
Az ügyfél megjelent?Munkerő-piaci szolgáltató

Szolgáltatási statisztika (JH-FO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonóvagy módosító határozatVisszautasító határozatKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélJárási Hivatal Hatósági Osztályának értesítése(JH-FO) Járási Hivatal Hatósági OsztályHatározatmásolataNEMIGEN



2.5.1.5. Munkaerő-piaci szolgáltatás - pályaválasztási tanácsadásElső interjú/egyéni cselekvési terv/profiling(JH-FO) Saját szolgáltatásrairányítás(JH-FO) Ügyfél értesítése(JH-FO)Külső szolgáltatásrairányítás(JH-FO)Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Értesítő levélHatósági bizonyítványEgyéni cselekvési tervIrányító lapIGEN NEMIGENIGENNEM NEM
Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Másodfokú határozat

Humánszolgáltatásfelajánlása hivatalból(JH-FO) Irányító lapPályaválasztási tanácsadás végrehajtása,dokumentálása(JH-FO)Szolgáltatás nem teljesülté tétele (ügyfélnyilvántartott marad)(JH-FO)IGEN NEM IGENNEM Igazolási kérelemElsőfokú határozat
SAJÁTSZOLGÁLTATÁS KÜLSŐSZOLGÁLTATÁSPályaválasztási tanácsadás végrehajtása,dokumentálásaMunkerő-piaci szolgáltató IGEN NEM Jelenléti ív

Szolgáltatás nem teljesülté tétele(JH-FO)

Az ügyfél kért humánszolgáltatást?(JH-FO) Saját szolgáltatás?(JH-FO) Munkerő-piaci szolgáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Ügyfélnekfelróható ok?(JH-FO)Elfogadhatóigazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Szankciós törlés(JH-FO)
Az ügyfél megjelent?Munkerő-piaci szolgáltató

Szolgáltatási statisztika (JH-FO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonóvagy módosító határozatVisszautasító határozatKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélJárási Hivatal Hatósági Osztályának értesítése(JH-FO) Járási Hivatal Hatósági OsztályHatározatmásolataNEMIGEN



2.5.1.6. Munkaerő-piaci szolgáltatás - álláskeresési technikák oktatásaElső interjú/egyéni cselekvési terv/profiling(JH-FO) Saját szolgáltatásrairányítás(JH-FO) Ügyfél értesítése(JH-FO)Külső szolgáltatásrairányítás(JH-FO)Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Értesítő levélHatósági bizonyítványEgyéni cselekvési tervIrányító lapIGEN NEMIGENIGENNEM NEM
Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Másodfokú határozat

Humánszolgáltatásfelajánlása hivatalból(JH-FO) Irányító lapÁlláskeresési technikákoktatásának végrehajtása,dokumentálása(JH-FO)Szolgáltatás nem teljesülté tétele (ügyfélnyilvántartott marad)(JH-FO)IGEN NEM IGENNEM Igazolási kérelemElsőfokú határozat
SAJÁTSZOLGÁLTATÁS KÜLSŐSZOLGÁLTATÁSÁlláskeresési technikákoktatásának végrehajtása,dokumentálásaMunkerő-piaci szolgáltató IGEN NEM Jelenléti ív

Szolgáltatás nem teljesülté tétele(JH-FO)

Az ügyfél kért humánszolgáltatást?(JH-FO) Saját szolgáltatás?(JH-FO) Munkerő-piaci szolgáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Ügyfélnekfelróható ok?(JH-FO)Elfogadhatóigazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Szankciós törlés(JH-FO)
Az ügyfél megjelent?Munkerő-piaci szolgáltató

Szolgáltatási statisztika (JH-FO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonóvagy módosító határozatVisszautasító határozatKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélJárási Hivatal Hatósági Osztályának értesítése(JH-FO) Járási Hivatal Hatósági OsztályHatározatmásolataNEMIGEN



2.5.1.7. Munkaerő-piaci szolgáltatás - preventív iskolai tájékoztatókKapcsolatfelvétel az oktatási intézménnyel(JH-FO) Saját szolgáltatás(JH-FO) Oktatási intézmény értesítése(JH-FO)Külső szolgáltató értesítése(JH-FO)Oktatási intézmények által benyújtott igénybejelentésJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Értesítő levélÉrtesítő levélNEMIGENIGENNEM
 Megfelelő szolgáltatás (preventív iskolai tájékoztató) felajánlása(JH-FO) Preventív iskolai tájékoztató végrehajtása,dokumentálása(JH-FO) SAJÁTSZOLGÁLTATÁS KÜLSŐSZOLGÁLTATÁSPreventív iskolai tájékoztató végrehajtása,dokumentálásaMunkerő-piaci szolgáltató IGENNEM IgazolásSaját szolgáltatás?(JH-FO) Munkerő-piaci szolgáltatóA tájékoztatómegvalósult?(JH-FO) A tájékoztatómegvalósult?Munkerő-piaci szolgáltatóSzolgáltatási statisztika (JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél

IgénybejelentésOktatási intézmény Munkerő-piaci szolgáltatóOktatási intézményOktatási intézmény



2.5.1.9. Munkaerő-piaci szolgáltatás -  impulzus csoportfoglalkozásElső interjú/egyéni cselekvési terv/profiling(JH-FO) Saját szolgáltatásrairányítás(JH-FO) Ügyfél értesítése(JH-FO)Külső szolgáltatásrairányítás(JH-FO)Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Értesítő levélHatósági bizonyítványEgyéni cselekvési tervIrányító lapIGEN NEMIGENIGENNEM NEM
Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Másodfokú határozat

Humánszolgáltatásfelajánlása hivatalból(JH-FO) Irányító lapSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálása(JH-FO)Szolgáltatás nem teljesülté tétele (ügyfélnyilvántartott marad)(JH-FO)IGEN NEM IGENNEM Igazolási kérelemElsőfokú határozat
SAJÁTSZOLGÁLTATÁS KÜLSŐSZOLGÁLTATÁSSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálásaMunkerő-piaci szolgáltató IGEN NEM Jelenléti ív

Szolgáltatás nem teljesülté tétele(JH-FO)

Az ügyfél kért humánszolgáltatást?(JH-FO) Saját szolgáltatás?(JH-FO) Munkerő-piaci szolgáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Ügyfélnekfelróható ok?(JH-FO)Elfogadhatóigazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Szankciós törlés(JH-FO)
Az ügyfél megjelent?Munkerő-piaci szolgáltató

Szolgáltatási statisztika (JH-FO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonóvagy módosító határozatVisszautasító határozatKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélJárási Hivatal Hatósági Osztályának értesítése(JH-FO) Járási Hivatal Hatósági OsztályHatározatmásolataNEMIGEN



2.5.1.9. Munkaerő-piaci szolgáltatás - impulzus csoportfoglalkozásElső interjú/egyéni cselekvési terv/profiling(JH-FO) Saját szolgáltatásrairányítás(JH-FO) Ügyfél értesítése(JH-FO)Külső szolgáltatásrairányítás(JH-FO)Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Értesítő levélHatósági bizonyítványEgyéni cselekvési tervIrányító lapIGEN NEMIGENIGENNEM NEM
Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Másodfokú határozat

Humánszolgáltatásfelajánlása hivatalból(JH-FO) Irányító lapSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálása(JH-FO)Szolgáltatás nem teljesülté tétele (ügyfélnyilvántartott marad)(JH-FO)IGEN NEM IGENNEM Igazolási kérelemElsőfokú határozat
SAJÁTSZOLGÁLTATÁS KÜLSŐSZOLGÁLTATÁSSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálásaMunkerő-piaci szolgáltató IGEN NEM Jelenléti ív

Szolgáltatás nem teljesülté tétele(JH-FO)

Az ügyfél kért humánszolgáltatást?(JH-FO) Saját szolgáltatás?(JH-FO) Munkerő-piaci szolgáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Ügyfélnekfelróható ok?(JH-FO)Elfogadhatóigazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Szankciós törlés(JH-FO)
Az ügyfél megjelent?Munkerő-piaci szolgáltató

Szolgáltatási statisztika (JH-FO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonóvagy módosító határozatVisszautasító határozatKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélJárási Hivatal Hatósági Osztályának értesítése(JH-FO) Járási Hivatal Hatósági OsztályHatározatmásolataNEMIGEN



2.5.1.10. Munkaerő-piaci szolgáltatás - pályaorientációs csoportfoglalkozásElső interjú/egyéni cselekvési terv/profiling(JH-FO) Saját szolgáltatásrairányítás(JH-FO) Ügyfél értesítése(JH-FO)Külső szolgáltatásrairányítás(JH-FO)Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Értesítő levélHatósági bizonyítványEgyéni cselekvési tervIrányító lapIGEN NEMIGENIGENNEM NEM
Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Másodfokú határozat

Humánszolgáltatásfelajánlása hivatalból(JH-FO) Irányító lapSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálása(JH-FO)Szolgáltatás nem teljesülté tétele (ügyfélnyilvántartott marad)(JH-FO)IGEN NEM IGENNEM Igazolási kérelemElsőfokú határozat
SAJÁTSZOLGÁLTATÁS KÜLSŐSZOLGÁLTATÁSSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálásaMunkerő-piaci szolgáltató IGEN NEM Jelenléti ív

Szolgáltatás nem teljesülté tétele(JH-FO)

Az ügyfél kért humánszolgáltatást?(JH-FO) Saját szolgáltatás?(JH-FO) Munkerő-piaci szolgáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Ügyfélnekfelróható ok?(JH-FO)Elfogadhatóigazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Szankciós törlés(JH-FO)
Az ügyfél megjelent?Munkerő-piaci szolgáltató

Szolgáltatási statisztika (JH-FO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonóvagy módosító határozatVisszautasító határozatKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélJárási Hivatal Hatósági Osztályának értesítése(JH-FO) Járási Hivatal Hatósági OsztályHatározatmásolataNEMIGEN



2.5.1.11. Munkaerő-piaci szolgáltatás - kulcsképesség feltáró csoportfoglalkozásElső interjú/egyéni cselekvési terv/profiling(JH-FO) Saját szolgáltatásrairányítás(JH-FO) Ügyfél értesítése(JH-FO)Külső szolgáltatásrairányítás(JH-FO)Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Értesítő levélHatósági bizonyítványEgyéni cselekvési tervIrányító lapIGEN NEMIGENIGENNEM NEM
Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Másodfokú határozat

Humánszolgáltatásfelajánlása hivatalból(JH-FO) Irányító lapSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálása(JH-FO)Szolgáltatás nem teljesülté tétele (ügyfélnyilvántartott marad)(JH-FO)IGEN NEM IGENNEM Igazolási kérelemElsőfokú határozat
SAJÁTSZOLGÁLTATÁS KÜLSŐSZOLGÁLTATÁSSzolgáltatás végrehajtása,dokumentálásaMunkerő-piaci szolgáltató IGEN NEM Jelenléti ív

Szolgáltatás nem teljesülté tétele(JH-FO)

Az ügyfél kért humánszolgáltatást?(JH-FO) Saját szolgáltatás?(JH-FO) Munkerő-piaci szolgáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Ügyfélnekfelróható ok?(JH-FO)Elfogadhatóigazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Szankciós törlés(JH-FO)
Az ügyfél megjelent?Munkerő-piaci szolgáltató

Szolgáltatási statisztika (JH-FO)IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO) Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonóvagy módosító határozatVisszautasító határozatKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélJárási Hivatal Hatósági Osztályának értesítése(JH-FO) Járási Hivatal Hatósági OsztályHatározatmásolataNEMIGEN



2.5.1.12. Vásárolt munkaerő-piaci szolgáltatással kapcsolatos feladatokVásárolt munkaerő-piaci szolgáltatással kapcsolatos feladatokJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)
Szüksége vankülső segítségre?(JH-FO)NEM IGEN

IGENNEM
Irányítólap készítése ügyfél számára(JH-FO) Mentor közreműködéseTanácsadások - Egyéni- Munkavállalási- Álláskeresési- Pszichológiai- Csoportos tréningekHavonta ellenőrzések- Jelenléti ívek- Munkaidő nyilvántartás- Tanácsadói adatlap- Mentori napló- Projekt összesített névsor(JH-FO)Ügyfél elhelyezkedett?(JH-FO)

Képzésből ki lett zárva?(JH-FO) IGENNEMNEM
Projektidőtartamánakvége?(JH-FO)NEM IGENSzakmai beszámolóJH-FO

Külső családsegítőMentori napló
Mentori napló lezárása

Mentorálásiösszesített kimutatásTanácsadásiösszesített kimutatásKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Programszakmai beszámoló



2.5.1.13. Helyi és helyközi utazási költség megtérítéseHelyi és helyközi utazási kötlség megtérítéseJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) NEMNyilvántartottaz ügyfél?(JH-FO)
Jegy, bizonylatok irattárba helyezése

IGEN Nincs teendőJegy a nyilvántartás időszakába esik?(JH-FO) NEMHelyiviszonylatra szól?(JH-FO) NEM Munkáltatónáltörtént megjelenésről van igazolás?(JH-FO) NEMIGEN Helyjegy illetve I. osztályra szóló elkülönítendő (nem számolható el)(JH-FO)Jegy adatainak rögzítése elszámolásra(JH-FO)Elszámolás
IGEN IGEN



2.5.1.14. Közfoglalkoztatott részére helyi és helyközi utazási költség megtérítéseHelyi és helyközi utazási kötlség megtérítéseJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) NEMNyilvántartottaz ügyfél?(JH-FO)
Jegy, bizonylatok irattárba helyezése

Nincs teendőJegy a nyilvántartás időszakába esik?(JH-FO) NEMHelyiviszonylatra szól?(JH-FO)IGEN NEM Munkáltatónáltörtént megjelenésről van igazolás?(JH-FO) NEMIGEN Helyjegy illetve I. osztályra szóló elkülönítendő (nem számolható el)(JH-FO)Jegy adatainak rögzítése elszámolásra(JH-FO)Elszámolás
IGEN

IGEN



2.5.1.15. Általános munkaerőigényekre vonatkozó bejelentések fogadásaMunkerőigény és foglalkoztatóiadatlap benyújtása (munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Munkaerőigény bejelentő lap, foglalkoztatói adatlapNEMFoglalkoztatóitörzsben szerepel?(JH-FO) Foglalkoztató rögzítéseaz Integrált Rendszerben(JH-FO)Munkaerőigény rögzítéseaz Integrált Rendszerben(JH-FO)IGENFoglalkoztató vizsgálata(JH-FO)Élő munkaerőigény(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélElektronikus foglalkoztatói törzsadatokElektronikus munkaerőigényAdategyeztetés(JH-FO) Munkaadó



2.5.1.16. Általános munkaközvetítés Álláskereső és közvetítést kérő ügyfelek értesítése(JH-FO)Élő munkaerőigényJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Közvetítő lapIGENNEM Igazolási kérelemCSOPORTOS TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓNÁL TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSIGEN NEM Munkáltató által kitöltött közvetítő lapMunkáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Igazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Az ügyfél megjelent?(munkáltató)Az ajánlatot elfogadja azügyfél?NEMNEMKérelem elfogadásra került?(JH-FO) 5.2.1.19 Álláskereső nyilvántartásból való szankciós törlése  és kizárása közfoglalkoztatásból(JH-FO)Munkerőigénymegfelelő?(JH-FO)Az ügyfél nem megfelelőa munkakörre(JH-FO) IGENNEM
5.2.1.18 Álláskereső nyilvántartásból való törlése  (JH-FO) 5.2.1.17 Álláskereső nyilvántartásának szüneteltetése (JH-FO)

Orvosi beutalás szükséges?(JH-FO)NEM IGEN Orvosi vizsgálaton megfelelt?(JH-FO) Orvosi igazolásIGENNEMIGEN
BíróságMegkeresésmás szerv részéről(JH-FO) Rendőrség TájékoztatásElsőfokú határozat Hatósági bizonyítványHatósági bizonyítványTájékoztatás

IGENNEMIGEN IGENNEM



2.5.1.17. Álláskereső nyilvántartásának szüneteltetéseMunkaszerződés vagy közvetítő lap benyújtása Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Munkaszerződés és/vagyközvetítő lapNEMRövid idejű munkaviszony létrejött?(JH-FO)IGEN 5.2.1.18 Álláskereső nyilvántartásból való törlése  (JH-FO)5.2.1.19 Álláskereső nyilvántartásból való szankciós törlése és kizárása közfoglalkoztatásból(JH-FO)Dokumentumokhatáridőre beérkeztek?(JH-FO)IGEN
BíróságMegkeresésmás szerv részéről(JH-FO) Rendőrség Tájékoztatás

Elsőfokú határozatHatósági bizonyítványNEM
Nyilvántartás szüneteltetése (JH-FO) Hatósági bizonyítványJárási HivatalHatósági OsztályNemzeti Adó és Vámhivatal Hatósági bizonyítványTájékoztatásTájékoztatás

Ügyfélnek Felróható ok?(JH-FO) Ügyfél nyilvántartott marad(JH-FO)NEMIGEN Nem rövid idejűmunkaviszony (120 napot meghaladó)(JH-FO)Munkáltató részéről történő elutasítás(JH-FO)NEM



2.5.1.18. Álláskereső nyilvántartásból való törléseMunkaszerződés vagy közvetítő lap benyújtása Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Munkaszerződés és/vagyközvetítő lapNEMNem rövid idejű munkaviszonylétrejött?(JH-FO)Dokumentumokhatáridőre beérkeztek?(JH-FO)IGEN
BíróságMegkeresés más szerv részéről(JH-FO) Rendőrség Tájékoztatás

NEMÁlláskereső nyilvántartásból való törlése  (JH-FO) Hatósági bizonyítványJárási HivatalHatósági OsztályJárási Hivatal Családtámogatási ésTársadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői OsztályNemzeti Adó és Vámhivatal
Hatósági bizonyítványHatósági bizonyítvány másolataTájékoztatásTájékoztatás

IGEN 5.2.1.17 Álláskereső nyilvántartásának szüneteltetése  (JH-FO)5.2.1.19 Álláskereső nyilvántartásból való szankciós törlése és kizárása közfoglalkoztatásból(JH-FO) Elsőfokú határozatHatósági bizonyítványÜgyfélnek felróható ok?(JH-FO) Ügyfél nyilvántartott marad(JH-FO)NEMIGEN Rövid idejűmunkaviszony (JH-FO)Munkáltató részéről történő elutasítás(JH-FO)NEM



2.5.1.19. Álláskereső nyilvántartásból való szankciós törlése  és kizárása közfoglalkoztatásbólÁlláskereső szankciós törlése éskizárása közfoglalkoztatásbólJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)
Járási Hivatal Hatósági Osztály HatározatVégleges határozat

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasítóhatározatElsőfokú határozatRegisztrált álláskeresőistátusz visszaállítása(JH-FO)

BíróságMegkeresés más szerv részéről(JH-FO) Rendőrség TájékoztatásNemzeti Adó és Vámhivatal TájékoztatásTájékoztatás
5.2.1.16. Általános munkaközvetítés

IGENIGEN NEM NEM



2.5.1.20. Támogatáshoz kapcsolódó munkaerőigényekre vonatkozó bejelentések fogadásaMunkerőigény és foglalkoztatóiadatlap benyújtása (munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Munkaerőigény bejelentő lap, foglalkoztatói adatlapNEMFoglalkoztatóitörzsben szerepel?(JH-FO) Foglalkoztató rögzítéseaz Integrált Rendszerben(JH-FO)Munkaerőigény rögzítéseaz Integrált Rendszerben(JH-FO)IGENFoglalkoztató vizsgálata(JH-FO)Élő munkaerőigény(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélElektronikus foglalkoztatói törzsadatokElektronikus munkaerőigényAdategyeztetés(JH-FO) Munkaadó



2.5.1.21. Támogatáshoz kapcsolódó munkaközvetítés Álláskereső és közvetítést kérő ügyfelek értesítése(JH-FO)Élő munkaerőigényJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Közvetítő lapIGENNEM Igazolási kérelemCSOPORTOS TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓNÁL TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSIGEN NEM Munkáltató által kitöltött közvetítő lapMunkáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Igazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Az ügyfél megjelent?(munkáltató)Az ajánlatot elfogadja azügyfél?NEMNEMKérelem elfogadásra került?(JH-FO) 5.2.1.24 Támogatással foglalkoztatni kívánt álláskereső nyilvántartásból való szankciós törlése és kizárása közfoglalkoztatásból(JH-FO)Munkerőigénymegfelelő?(JH-FO)Az ügyfél nem megfelelőa munkakörre(JH-FO) IGENNEM
5.2.1.23 Támogatott álláskereső nyilvántartásból való törlése  (JH-FO) 5.2.1.22 Támogatott álláskereső nyilvántartásának szüneteltetése (JH-FO)

Orvosi beutalás szükséges?(JH-FO)NEM IGEN Orvosi vizsgálaton megfelelt?(JH-FO) Orvosi igazolásIGENNEMIGEN
BíróságMegkeresés más szerv részéről(JH-FO) Rendőrség Tájékoztatás

Elsőfokú határozat Hatósági bizonyítványHatósági bizonyítványTájékoztatás

NEM IGENIGEN NEMIGEN



2.5.1.22. Támogatott álláskereső nyilvántartásának szüneteltetése
BíróságMegkeresés más szerv részéről(JH-FO) Rendőrség TájékoztatásNyilvántartás szüneteltetése (JH-FO) Hatósági bizonyítványJárási HivatalHatósági OsztályNemzeti Adó és Vámhivatal HatóságibizonyítványTájékoztatásTájékoztatás

Munkaszerződés vagy közvetítő lap benyújtása Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Munkaszerződés és/vagyközvetítő lapNEMRövid idejű munkaviszony létrejött?(JH-FO)IGEN 5.2.1.23 Támogatott álláskereső nyilvántartásból való törlése  (JH-FO)5.2.1.24 Támogatással foglalkoztatni kívánt álláskereső nyilvántartásból való szankciós törlése és kizárása közfoglalkoztatásból(JH-FO)Dokumentumokhatáridőre beérkeztek?(JH-FO)IGEN Elsőfokú határozatHatósági bizonyítványNEM Ügyfélnek Felróható ok?(JH-FO) Ügyfél nyilvántartott marad(JH-FO)NEMIGEN Nem rövid idejűmunkaviszony (120 napot meghaladó)(JH-FO)Munkáltató részéről történő elutasítás(JH-FO)NEM



2.5.1.23. Támogatott álláskereső nyilvántartásból való törléseMunkaszerződés vagy közvetítő lap benyújtása Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Munkaszerződés és/vagyközvetítő lapNEMNem rövid idejű munkaviszonylétrejött?(JH-FO)Dokumentumokhatáridőre beérkeztek?(JH-FO)IGEN
BíróságMegkeresés más szerv részéről(JH-FO) Rendőrség Tájékoztatás

NEMÁlláskereső nyilvántartásból való törlése  (JH-FO) Hatósági bizonyítványJárási HivatalHatósági OsztályJárási Hivatal Családtámogatási ésTársadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői OsztályNemzeti Adó és Vámhivatal
Hatósági bizonyítványHatósági bizonyítvány másolataTájékoztatásTájékoztatás

IGEN 5.2.1.22 Támogatott álláskereső nyilvántartásának szüneteltetése  (JH-FO)5.2.1.24 Támogatással foglalkoztatni kívánt álláskereső nyilvántartásból való szankciós törlése és kizárása közfoglalkoztatásból(JH-FO) Elsőfokú határozatHatósági bizonyítványÜgyfélnek felróható ok?(JH-FO) Ügyfél nyilvántartott marad(JH-FO)NEMIGEN Rövid idejűmunkaviszony (JH-FO)Munkáltató részéről történő elutasítás(JH-FO)NEM



2.5.1.24. Támogatással foglalkoztatni kívánt álláskereső nyilvántartásból való szankciós törlése és kizárása közfoglalkoztatásbólÁlláskereső szankciós törlése éskizárása közfoglalkoztatásbólJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)
Járási Hivatal Hatósági Osztály HatározatVégleges határozat

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatElsőfokú határozatRegisztrált álláskeresőistátusz visszaállítása(JH-FO)
BíróságMegkeresés más szerv részéről(JH-FO) Rendőrség TájékoztatásNemzeti Adó és Vámhivatal TájékoztatásTájékoztatás

5.2.1.21 Támogatáshoz kapcsolódó munkaközvetítés
IGENIGEN NEM NEM



2.5.1.25. Közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentések fogadásaMunkerőigény és foglalkoztatóiadatlap benyújtása (munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Munkaerőigény bejelentő lap, foglalkoztatói adatlapNEMFoglalkoztatóitörzsben szerepel?(JH-FO) Foglalkoztató rögzítéseaz Integrált Rendszerben(JH-FO)Munkaerőigény rögzítéseaz Integrált Rendszerben(JH-FO)IGENFoglalkoztató vizsgálata(JH-FO)Élő munkaerőigény(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélElektronikus foglalkoztatói törzsadatokElektronikus munkaerőigényAdategyeztetés(JH-FO) Munkaadó



2.5.1.26. Közfoglalkoztatásra vonatkozó munkaközvetítés Álláskereső és közvetítést kérő ügyfelek értesítése(JH-FO)Élő munkaerőigényJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Közvetítő lapIGENNEM Igazolási kérelemCSOPORTOS TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓNÁL TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSIGEN NEM Munkáltató által kitöltött közvetítő lapMunkáltatóAz ügyfél megjelent?(JH-FO)Igazolási kérelemmel élt?(JH-FO) Az ügyfél megjelent?(munkáltató)Az ajánlatot elfogadja azügyfél?NEMNEMKérelem elfogadásra került?(JH-FO) 5.2.1.28 Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatni kívánt álláskereső nyilvántartásból való szankciós törlése és kizárása közfoglalkoztatásból(JH-FO)Munkerőigénymegfelelő?(JH-FO)Az ügyfél nem megfelelőa munkakörre(JH-FO) IGENNEM
5.2.1.27 Közfoglalkoztatott álláskereső nyilvántartásának szüneteltetése (JH-FO)

Orvosi beutalás szükséges?(JH-FO) IGEN Orvosi vizsgálaton megfelelt?(JH-FO) Orvosi igazolásNEMIGEN
BíróságMegkeresésmás szerv részéről(JH-FO) Rendőrség TájékoztatásElsőfokú határozat Hatósági bizonyítványTájékoztatás

NEM IGENIGENIGENNEM



2.5.1.27. Közfoglalkoztatott álláskereső nyilvántartásának szüneteltetéseMunkaszerződés vagy közvetítő lap benyújtása Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Munkaszerződés és/vagyközvetítő lapNEMMunkaviszony létrejött?(JH-FO)IGEN 5.2.1.28 Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatni kívánt álláskereső nyilvántartásból való szankciós törlése és kizárása közfoglalkoztatásból(JH-FO)Dokumentumokhatáridőre beérkeztek?(JH-FO)IGEN
BíróságMegkeresésmás szerv részéről(JH-FO) Rendőrség Tájékoztatás

Elsőfokú határozatNyilvántartás szüneteltetése (JH-FO) Hatósági bizonyítványJárási HivatalHatósági OsztályNemzeti Adó és Vámhivatal Hatósági bizonyítványTájékoztatásTájékoztatás
Ügyfélnek Felróható ok?(JH-FO)NEM Ügyfél nyilvántartott marad(JH-FO)NEMIGEN



2.5.1.28. Közfoglalkoztatás kereteben foglalkoztatni kívánt álláskereső nyilvántartásból való szankciós törlése és kizárása közfoglalkoztatásbólÁlláskereső szankciós törlése éskizárása közfoglalkoztatásbólJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)
Járási Hivatal Hatósági Osztály HatározatVégleges határozat

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatElsőfokú határozatRegisztrált álláskeresőistátusz visszaállítása(JH-FO)

BíróságMegkeresés más szerv részéről(JH-FO) Rendőrség TájékoztatásNemzeti Adó és Vámhivatal TájékoztatásTájékoztatás
NEM 2.5.1.26. Közfoglalkoztatásra vonatkozó munkaközvetítésNEMIGEN



2.5.1.29. Az álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek és a követelések érvényesítéseJogalap nélkül igénybe vett támogatás vizsgálata Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)Elévült vagy 1000 Ft alatti(JH-FO) JegyzőkönyvIGENVisszakövetelő határozat meghozatala(JH-FO)NEM IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatIGENIGEN NEM NEM

Végleges döntés(JH-FO) Értesítő levélKövetelést kezelő



Méltányossági kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Részletfizetési kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Önkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)
NEMNEMÖnkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)

Kérelem vizsgálata(JH-FO)IGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatJavaslat hivatalvezetőnek elengedésre, mérséklésre(JH-FO)Egyetért?(JH-FO) IGENKérelemmel kapcsolatos döntés(JH-FO) Részletfizetés megállapítása(JH-FO) Követelés megtérült (JH-FO)Behajtás,NAV részére  valóátadás végrehajtás céljából elektronikus úton / Végrehajtási végzés meghozatala(JH-FO) Amennyiben esemény nem történik, 6 hónap elteltével tájékoztatás kérése a NAV-tól(JH-FO) NAV tájékoztatása minden a követeléssel kapcsolatosan felmerült új körülményről(JH-FO)
Teljesítés folyamatos nyomon követése(JH-FO) Megállapító határozatElutasító határozat

IGENNEM Behajthatatlan követelésbe sorolásról történő intézkedés(JH-FO)Követelés nemtérült meg (JH-FO)
Behajtás sikeres?(JH-FO)

Kérelem elutasítása(JH-FO)NEM Engedélyezés(JH-FO) Visszavonó határozatIGEN Elutasítás(JH-FO) Elutasító határozatKérelemtámogatásra javasolt?(JH-FO) NEMIGENIGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatIGENRészletfizetés javasolt?(JH-FO) Részletfizetés elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatTájékoztatás fizetési kedvezmény megvonásáról, fizetési felszólítás(JH-FO) IGENNEM IGENNEM Kivezetés a főkönyvből(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály



2.5.1.30. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatási kérelem benyújtása (munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)

Munkaadó

Forrás biztosított?(JH-FO)
Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)Döntéshez szükséges forrás igénylése(JH-FO) NEMVezetői döntés(JH-FO)Kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés?(JH-FO) NEMIGENHatósági szerződés készítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO)Munkaközvetítés(JH-FO)

Elektronikus keretigénylő levélEllenőrző listaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKözvetítés sikeres?(JH-FO)NEM IGEN Közvetítő lapHatósági szerződésTámogatott értesítése(JH-FO) Értesítő levélA támogatott aláírja a szerződést?(JH-FO)Hatósági szerződés megkötése(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást Megszüntető végzésIGEN NEM
IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)

Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGEN
IGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatNEMIGEN



2.5.1.31. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatással kapcsolatos pénzügyi feladatokElszámoló lap benyújtása(munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Elszámoló lapNEMBenyújtott bizonylatokmegfelelőek?(JH-FO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)IGEN Munkaadó Kifizetést felfüggesztő végzésKifizetés felfüggesztése(JH-FO)Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Szakmai teljesítés igazolás, szükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO)Érvényesítés(JH-FO)Kifizetés kérés a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Teljesítésigazolás és kifizetést kérő okmányPénzügyi teljesítésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Magyar Államkincstár
Kifizetés megtagadása(JH-FO) Elsőfokú határozatIGEN NEM

Van mégelszámolásikötelezettsége?(JH-FO)NEMIGEN Szerződésben foglaltak megvalósultak?(JH-FO)
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél

IGENÜgy lezárása(JH-FO)Szükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélVisszakövetelésszükséges?(JH-FO)NEM 5.2.1.33 Foglalkozást bővítését szolgáló támogatás hatósági szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO)5.2.1.34 Foglalkozást bővítését szolgáló támogatás hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés (JH-FO)IGENNEM



Végleges határozat
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozat
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél

NEMIGEN



2.5.1.32. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás hatósági szerződésének módosítása
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Hatósági szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtása (munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)

Munkaadó

Forrás biztosított?(JH-FO)
Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)Döntéshez szükséges forrás igénylése(JH-FO) NEMVezetői döntés(JH-FO)Kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés?(JH-FO) NEMIGENHatósági szerződés módosításánakkészítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO)

Elektronikus keretigénylő levélEllenőrző listaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Hatósági szerződésmódosításaTámogatott értesítése(JH-FO) Értesítő levélA támogatott aláírja a szerződésmódosítást?(JH-FO)Hatósági szerződés módosítása(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást megszüntető végzésIGEN NEM

IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)
Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGEN

IGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatNEMIGEN



2.5.1.33. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás hatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéseHatósági szerződésben foglaltaknem teljesültekJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)NEMMunkáltatónakfelróható ok?(JH-FO) Hatósági szerződésmegszüntetéseHatósági szerződésközös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO) IGEN 5.2.1.34.  Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés(JH-FO)MunkaadóSzükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél



2.5.1.34. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés Szerződés megszüntetése, jogalap nélkül igénybe vett támogatás vizsgálata Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)Elévült vagy 1000 Ft alatti(JH-FO) JegyzőkönyvIGENVisszakövetelő határozat meghozatala(JH-FO)NEM IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatIGENIGEN NEM NEM

Végleges döntés(JH-FO) Értesítő levélKövetelést kezelő



Méltányossági kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Részletfizetési kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Önkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)
NEMNEMÖnkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)

Kérelem vizsgálata(JH-FO)IGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatJavaslat hivatalvezetőnek elengedésre, mérséklésre(JH-FO)Egyetért?(JH-FO) IGENKérelemmel kapcsolatos döntés(JH-FO) Részletfizetés megállapítása(JH-FO) Követelés megtérült (JH-FO)Behajtás,NAV részére  valóátadás végrehajtás céljából elektronikus úton / Végrehajtási végzés meghozatala(JH-FO) Amennyiben esemény nem történik, 6 hónap elteltével tájékoztatás kérése a NAV-tól(JH-FO) NAV tájékoztatása minden a követeléssel kapcsolatosan felmerült új körülményről(JH-FO)
Teljesítés folyamatos nyomon követése(JH-FO) Megállapító határozatElutasító határozat

IGENNEM Behajthatatlan követelésbe sorolásról történő intézkedés(JH-FO)Követelés nemtérült meg (JH-FO)
Behajtás sikeres?(JH-FO)

Kérelem elutasítása(JH-FO)NEM Engedélyezés(JH-FO) Visszavonó határozatIGEN Elutasítás(JH-FO) Elutasító határozatKérelemtámogatásra javasolt?(JH-FO) NEMIGENIGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatIGENRészletfizetés javasolt?(JH-FO) Részletfizetés elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatTájékoztatás fizetési kedvezmény megvonásáról, fizetési felszólítás(JH-FO) IGENNEM IGENNEM Kivezetés a főkönyvből(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály



2.5.1.35. Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatási kérelem benyújtásaJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Forrás biztosított?(JH-FO)

Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)Döntéshez szükséges forrás igénylése(JH-FO) NEMVezetői döntés(JH-FO)Kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés?(JH-FO) NEMIGEN Hatósági szerződés készítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO)
Elektronikus keretigénylő levélEllenőrző listaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Hatósági szerződésTámogatott értesítéseés felszólítása hiánypótlásra(JH-FO) Értesítő levél,Hiánypótlásra felszólító végzésA támogatott aláírja a szerződést?(JH-FO)Hatósági szerződés megkötése(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást megszüntető végzésIGEN NEM

IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)
Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGEN

IGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatIGEN NEMNEMIGEN



2.5.1.36. Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásával kapcsolatos pénzügyi feladatokElszámoló lap benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Elszámoló lapNEMBenyújtott bizonylatokmegfelelőek?(JH-FO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)IGEN Kifizetést felfüggesztő végzésKifizetés felfüggesztése(JH-FO)Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Szakmai teljesítés igazolás(JH-FO)Érvényesítés(JH-FO)Kifizetés kérés a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Teljesítésigazolás és kifizetést kérő okmányPénzügyi teljesítésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Magyar Államkincstár
Kifizetés megtagadása(JH-FO) Elsőfokú határozatIGEN NEM

Van mégelszámolásikötelezettsége?(JH-FO)NEMIGEN Szerződésben foglaltak megvalósultak?(JH-FO)IGENÜgy lezárása(JH-FO) Visszakövetelésszükséges?(JH-FO)NEM 5.2.1.38 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás hatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO)5.2.1.39 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés (JH-FO)IGENNEM



Végleges határozat
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozat
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél

NEMIGEN



2.5.1.37. Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás hatósági szerződésének módosítása
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Hatósági szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtása (ügyfél)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)Vezetői döntés(JH-FO)Kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés?(JH-FO) NEMHatósági szerződés módosításánakkészítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO) Ellenőrző listaHatósági szerződésmódosításaTámogatott értesítése(JH-FO) Értesítő levélA támogatott aláírja a szerződésmódosítást?(JH-FO)Hatósági szerződés módosítása(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást megszüntető végzésIGEN NEM

IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)
Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGENIGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatNEMIGEN



2.5.1.38. Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás hatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéseHatósági szerződésben foglaltaknem teljesültekJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)NEMÜgyfélnekfelróható ok?(JH-FO) Hatósági szerződésmegszüntetéseHatósági szerződésközös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO) IGEN 5.2.1.39. Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés(JH-FO)Szükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél



2.5.1.39 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés Szerződés megszüntetése, jogalap nélkül igénybe vett támogatás vizsgálata Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)Elévült vagy 1000 Ft alatti(JH-FO) JegyzőkönyvIGENVisszakövetelő határozat meghozatala(JH-FO)NEM IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatIGENIGEN NEM NEM

Végleges döntés(JH-FO) Értesítő levélKövetelést kezelő



Méltányossági kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Részletfizetési kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Önkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)
NEMNEMÖnkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)

Kérelem vizsgálata(JH-FO)IGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatJavaslat hivatalvezetőnek elengedésre, mérséklésre(JH-FO)Egyetért?(JH-FO) IGENKérelemmel kapcsolatos döntés(JH-FO) Részletfizetés megállapítása(JH-FO) Követelés megtérült (JH-FO)Behajtás,NAV részére  valóátadás végrehajtás céljából elektronikus úton / Végrehajtási végzés meghozatala(JH-FO) Amennyiben esemény nem történik, 6 hónap elteltével tájékoztatás kérése a NAV-tól(JH-FO) NAV tájékoztatása minden a követeléssel kapcsolatosan felmerült új körülményről(JH-FO)
Teljesítés folyamatos nyomon követése(JH-FO) Megállapító határozatElutasító határozat

IGENNEM Behajthatatlan követelésbe sorolásról történő intézkedés(JH-FO)Követelés nemtérült meg (JH-FO)
Behajtás sikeres?(JH-FO)

Kérelem elutasítása(JH-FO)NEM Engedélyezés(JH-FO) Visszavonó határozatIGEN Elutasítás(JH-FO) Elutasító határozatKérelemtámogatásra javasolt?(JH-FO) NEMIGENIGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatIGENRészletfizetés javasolt?(JH-FO) Részletfizetés elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatTájékoztatás fizetési kedvezmény megvonásáról, fizetési felszólítás(JH-FO) IGENNEM IGENNEM Kivezetés a főkönyvből(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály



2.5.1.40. Munkahelymegőrző támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Munkahelymegőrző támogatási kérelem benyújtása (munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)

Munkaadó

Forrás biztosított?(JH-FO)
Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)Döntéshez szükséges forrás igénylése(JH-FO) NEMVezetői döntés(JH-FO)Kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés?(JH-FO) NEMIGEN Hatósági szerződés készítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO) Elektronikus keretigénylő levélEllenőrző listaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Hatósági szerződésTámogatott értesítése(JH-FO) Értesítő levélA támogatott aláírja a szerződést?(JH-FO)Hatósági szerződés megkötése(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást megszüntető végzésIGEN NEM

IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)
Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGEN

IGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él  az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatIGENIGENIGEN NEM NEM



2.5.1.41. Munkahelymegőrző támogatással kapcsolatos pénzügyi feladatokElszámoló lap benyújtása(munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Elszámoló lapNEMBenyújtott bizonylatokmegfelelőek?(JH-FO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)IGEN Munkaadó Kifizetést felfüggesztő végzésKifizetés felfüggesztése(JH-FO)Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Szakmai teljesítés igazolás, szükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO)Érvényesítés(JH-FO)Kifizetés kérés a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Teljesítésigazolás és kifizetést kérő okmányPénzügyi teljesítésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Magyar Államkincstár
Kifizetés megtagadása(JH-FO) Elsőfokú határozatIGEN NEM

Van mégelszámolásikötelezettsége?(JH-FO)NEMIGEN Szerződésben foglaltak megvalósultak?(JH-FO)
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél

IGENÜgy lezárása(JH-FO)Szükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélVisszakövetelésszükséges?(JH-FO)NEM 5.2.1.43 Munkahelymegőrző támogatáshatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO)5.2.1.44 Munkahelymegőrző támogatáshatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés (JH-FO)IGENNEM



Végleges határozat
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozat
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél

NEMIGEN



2.5.1.42. Munkahelymegőrző támogatás hatósági szerződésének módosítása
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Hatósági szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtása (munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)

Munkaadó

Forrás biztosított?(JH-FO)
Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)Döntéshez szükséges forrás igénylése(JH-FO) NEMVezetői döntés(JH-FO)Kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés?(JH-FO) NEMIGENHatósági szerződés módosításánakkészítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO)

Elektronikus keretigénylő levélEllenőrző listaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Hatósági szerződésmódosításaTámogatott értesítése(JH-FO) Értesítő levélA támogatott aláírja a szerződésmódosítást?(JH-FO)Hatósági szerződés módosítása(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást megszüntető végzésIGEN NEM

IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)
Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGEN

IGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatNEMIGEN



2.5.1.43. Munkahelymegőrző támogatás hatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéseHatósági szerződésben foglaltaknem teljesültekJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)NEMMunkáltatónakfelróható ok?(JH-FO) Hatósági szerződésmegszüntetéseHatósági szerződésközös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO) IGEN 5.2.1.44. Munkahelymegőrző támogatás hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés(JH-FO)MunkaadóSzükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél



2.5.1.44 Munkahelymegőrző támogatás hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés Szerződés megszüntetése, jogalap nélkül igénybe vett támogatás vizsgálata Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)Elévült vagy 1000 Ft alatti(JH-FO) JegyzőkönyvIGENVisszakövetelő határozat meghozatala(JH-FO)NEM IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatIGENIGEN NEM NEM

Végleges döntés(JH-FO) Értesítő levélKövetelést kezelő



Méltányossági kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Részletfizetési kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Önkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)
NEMNEMÖnkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)

Kérelem vizsgálata(JH-FO)IGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatJavaslat hivatalvezetőnek elengedésre, mérséklésre(JH-FO)Egyetért?(JH-FO) IGENKérelemmel kapcsolatos döntés(JH-FO) Részletfizetés megállapítása(JH-FO) Követelés megtérült (JH-FO)Behajtás,NAV részére  valóátadás végrehajtás céljából elektronikus úton / Végrehajtási végzés meghozatala(JH-FO) Amennyiben esemény nem történik, 6 hónap elteltével tájékoztatás kérése a NAV-tól(JH-FO) NAV tájékoztatása minden a követeléssel kapcsolatosan felmerült új körülményről(JH-FO)
Teljesítés folyamatos nyomon követése(JH-FO) Megállapító határozatElutasító határozat

IGENNEM Behajthatatlan követelésbe sorolásról történő intézkedés(JH-FO)Követelés nemtérült meg (JH-FO)
Behajtás sikeres?(JH-FO)

Kérelem elutasítása(JH-FO)NEM Engedélyezés(JH-FO) Visszavonó határozatIGEN Elutasítás(JH-FO) Elutasító határozatKérelemtámogatásra javasolt?(JH-FO) NEMIGENIGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatIGENRészletfizetés javasolt?(JH-FO) Részletfizetés elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatTájékoztatás fizetési kedvezmény megvonásáról, fizetési felszólítás(JH-FO) IGENNEM IGENNEM Kivezetés a főkönyvből(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály



2.5.1.45. Elhelyezkedési juttatás megállapításával kapcsolatos feladatok
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Elhelyezkedési juttatás iránti kérelem benyújtása (munkavállaló)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Forrás biztosított?(JH-FO)

Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)NEMVezetői döntés(JH-FO)IGENHatósági szerződés készítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO) Ellenőrző listaHatósági szerződésTámogatott értesítése(JH-FO) Értesítő levélA támogatott aláírja a szerződést?(JH-FO)Hatósági szerződés megkötése(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást megszüntető végzésIGEN NEM

IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)
Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatNEMNEMIGENIGEN



2.5.1.46. Elhelyezkedési juttatással kapcsolatos pénzügyi feladatokElszámoló lap benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Elszámoló lapNEMBenyújtott bizonylatokmegfelelőek?(JH-FO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)IGEN Kifizetést felfüggesztő végzésKifizetés felfüggesztése(JH-FO)Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Szakmai teljesítés igazolás(JH-FO)Érvényesítés(JH-FO)Kifizetés kérés a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Teljesítésigazolás és kifizetést kérő okmányPénzügyi teljesítésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Magyar Államkincstár
Kifizetés megtagadása(JH-FO) Elsőfokú határozatIGEN NEM

Van mégelszámolásikötelezettsége?(JH-FO)NEMIGEN Szerződésben foglaltak megvalósultak?(JH-FO)IGENÜgy lezárása(JH-FO) Visszakövetelésszükséges?(JH-FO)NEM 5.2.1.48 Elhelyezkedési juttatás hatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO)5.2.1.49 Elhelyezkedési juttatás hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés (JH-FO)IGENNEM



Végleges határozat
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozat
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél

NEMIGEN



2.5.1.47. Elhelyezkedési juttatás hatósági szerződésének módosítása
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Hatósági szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtása (ügyfél)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)Vezetői döntés(JH-FO)Kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés?(JH-FO) NEMHatósági szerződés módosításánakkészítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO) Ellenőrző listaHatósági szerződésmódosításaTámogatott értesítése(JH-FO) Értesítő levélA támogatott aláírja a szerződésmódosítást?(JH-FO)Hatósági szerződés módosítása(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást megszüntető végzésIGEN NEM

IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)
Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGENIGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatNEMIGEN



2.5.1.48. Elhelyezkedési juttatás hatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéseHatósági szerződésben foglaltaknem teljesültekJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)NEMÜgyfélnekfelróható ok?(JH-FO) Hatósági szerződésmegszüntetéseHatósági szerződésközös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO) IGEN 5.2.1.49 Elhelyezkedési juttatás hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés(JH-FO)Szükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél



2.5.1.49 Elhelyezkedési juttatás hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés Szerződés megszüntetése, jogalap nélkül igénybe vett támogatás vizsgálata Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)Elévült vagy 1000 Ft alatti(JH-FO) JegyzőkönyvIGENVisszakövetelő határozat meghozatala(JH-FO)NEM IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatIGENIGEN NEM NEM

Végleges döntés(JH-FO) Értesítő levélKövetelést kezelő



Méltányossági kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Részletfizetési kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Önkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)
NEMNEMÖnkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)

Kérelem vizsgálata(JH-FO)IGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatJavaslat hivatalvezetőnek elengedésre, mérséklésre(JH-FO)Egyetért?(JH-FO) IGENKérelemmel kapcsolatos döntés(JH-FO) Részletfizetés megállapítása(JH-FO) Követelés megtérült (JH-FO)Behajtás,NAV részére  valóátadás végrehajtás céljából elektronikus úton / Végrehajtási végzés meghozatala(JH-FO) Amennyiben esemény nem történik, 6 hónap elteltével tájékoztatás kérése a NAV-tól(JH-FO) NAV tájékoztatása minden a követeléssel kapcsolatosan felmerült új körülményről(JH-FO)
Teljesítés folyamatos nyomon követése(JH-FO) Megállapító határozatElutasító határozat

IGENNEM Behajthatatlan követelésbe sorolásról történő intézkedés(JH-FO)Követelés nemtérült meg (JH-FO)
Behajtás sikeres?(JH-FO)

Kérelem elutasítása(JH-FO)NEM Engedélyezés(JH-FO) Visszavonó határozatIGEN Elutasítás(JH-FO) Elutasító határozatKérelemtámogatásra javasolt?(JH-FO) NEMIGENIGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatIGENRészletfizetés javasolt?(JH-FO) Részletfizetés elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatTájékoztatás fizetési kedvezmény megvonásáról, fizetési felszólítás(JH-FO) IGENNEM IGENNEM Kivezetés a főkönyvből(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály



2.5.1.50. Munkaerő-piaci programok támogatásának megállapításával kapcsolatos feladatok
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Munkaerő-piaci programok támogatásával kapcsolatos kérelem benyújtása (munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)

Munkaadó

Forrás biztosított?(JH-FO)
Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)Döntéshez szükséges forrás igénylése(JH-FO) NEMVezetői döntés(JH-FO)Kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés?(JH-FO) NEMIGENHatósági szerződés készítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO)Munkaközvetítés(JH-FO)

Elektronikus keretigénylő levélEllenőrző listaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKözvetítés sikeres?(JH-FO)NEM IGEN Közvetítő lapHatósági szerződésTámogatott értesítése(JH-FO) Értesítő levélA támogatott aláírja a szerződést?(JH-FO)Hatósági szerződés megkötése(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást Megszüntető végzésIGEN NEM
IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)

Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGEN
IGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatIGENIGEN NEM NEM



2.5.1.51. Munkaerő-piaci programok támogatásával kapcsolatos pénzügyi feladatokElszámoló lap benyújtása(munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Elszámoló lapNEMBenyújtott bizonylatokmegfelelőek?(JH-FO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)IGEN Munkaadó Kifizetést felfüggesztő végzésKifizetés felfüggesztése(JH-FO)Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Szakmai teljesítés igazolás, szükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO)Érvényesítés(JH-FO)Kifizetés kérés a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Teljesítésigazolás és kifizetést kérő okmányPénzügyi teljesítésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Magyar Államkincstár
Kifizetés megtagadása(JH-FO) Elsőfokú határozatIGEN NEM

Van mégelszámolásikötelezettsége?(JH-FO)NEMIGEN Szerződésben foglaltak megvalósultak?(JH-FO)
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél

IGENÜgy lezárása(JH-FO)Szükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélVisszakövetelésszükséges?(JH-FO)NEM 5.2.1.53 Munkaerő-piaci programok hatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO)5.2.1.54 Munkaerő-piaci programok hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés (JH-FO)IGENNEM



Végleges határozat
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozat
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél

NEMIGEN



2.5.1.52. Munkaerő-piaci programok hatósági szerződésének módosítása
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Hatósági szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtása (munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)

Munkaadó

Forrás biztosított?(JH-FO)
Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)Döntéshez szükséges forrás igénylése(JH-FO) NEMVezetői döntés(JH-FO)Kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés?(JH-FO) NEMIGENHatósági szerződés módosításánakkészítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO)

Elektronikus keretigénylő levélEllenőrző listaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Hatósági szerződésmódosításaTámogatott értesítése(JH-FO) Értesítő levélA támogatott aláírja a szerződésmódosítást?(JH-FO)Hatósági szerződés módosítása(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást megszüntető végzésIGEN NEM

IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)
Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGEN

IGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatNEMIGEN



2.5.1.53. Munkaerő-piaci programok hatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéseHatósági szerződésben foglaltaknem teljesültekJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)NEMMunkáltatónakfelróható ok?(JH-FO) Hatósági szerződésmegszüntetéseHatósági szerződésközös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO) IGEN 5.2.1.54. Munkaerő-piaci programok hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés(JH-FO)MunkaadóSzükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél



2.5.1.54 Munkaerő-piaci programok hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén, visszakövetelés Szerződés megszüntetése, jogalap nélkül igénybe vett támogatás vizsgálata Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)Elévült vagy 1000 Ft alatti(JH-FO) JegyzőkönyvIGENVisszakövetelő határozat meghozatala(JH-FO)NEM IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatIGENIGEN NEM NEM

Végleges döntés(JH-FO) Értesítő levélKövetelést kezelő



Méltányossági kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Részletfizetési kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Önkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)
NEMNEMÖnkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)

Kérelem vizsgálata(JH-FO)IGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatJavaslat hivatalvezetőnek elengedésre, mérséklésre(JH-FO)Egyetért?(JH-FO) IGENKérelemmel kapcsolatos döntés(JH-FO) Részletfizetés megállapítása(JH-FO) Követelés megtérült (JH-FO)Behajtás,NAV részére  valóátadás végrehajtás céljából elektronikus úton / Végrehajtási végzés meghozatala(JH-FO) Amennyiben esemény nem történik, 6 hónap elteltével tájékoztatás kérése a NAV-tól(JH-FO) NAV tájékoztatása minden a követeléssel kapcsolatosan felmerült új körülményről(JH-FO)
Teljesítés folyamatos nyomon követése(JH-FO) Megállapító határozatElutasító határozat

IGENNEM Behajthatatlan követelésbe sorolásról történő intézkedés(JH-FO)Követelés nemtérült meg (JH-FO)
Behajtás sikeres?(JH-FO)

Kérelem elutasítása(JH-FO)NEM Engedélyezés(JH-FO) Visszavonó határozatIGEN Elutasítás(JH-FO) Elutasító határozatKérelemtámogatásra javasolt?(JH-FO) NEMIGENIGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatIGENRészletfizetés javasolt?(JH-FO) Részletfizetés elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatTájékoztatás fizetési kedvezmény megvonásáról, fizetési felszólítás(JH-FO) IGENNEM IGENNEM Kivezetés a főkönyvből(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály



2.5.1.55. A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaerő-toborzás elősegítése érdekében nyújtott támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Támogatási kérelem benyújtása (munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)

Munkaadó

Forrás biztosított?(JH-FO)
Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)Döntéshez szükséges forrás igénylése(JH-FO) NEMVezetői döntés(JH-FO)Kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés?(JH-FO) NEMIGENHatósági szerződés készítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO)Munkaközvetítés(JH-FO)

Elektronikus keretigénylő levélEllenőrző listaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKözvetítés sikeres?(JH-FO)NEM IGEN Közvetítő lapHatósági szerződésTámogatott értesítése(JH-FO) Értesítő levélA támogatott aláírja a szerződést?(JH-FO)Hatósági szerződés megkötése(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást Megszüntető végzésIGEN NEM
IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)

Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGEN
IGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatNEMNEMIGENIGEN



2.5.1.56. A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaerő-toborzás elősegítése érdekében nyújtott támogatással kapcsolatos pénzügyi feladatokElszámoló lap benyújtása(munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Elszámoló lapNEMBenyújtott bizonylatokmegfelelőek?(JH-FO) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)IGEN Munkaadó Kifizetést felfüggesztő végzésKifizetés felfüggesztése(JH-FO)Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Szakmai teljesítés igazolás, szükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO)Érvényesítés(JH-FO)Kifizetés kérés a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Teljesítésigazolás és kifizetést kérő okmányPénzügyi teljesítésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Magyar Államkincstár
Kifizetés megtagadása(JH-FO) Elsőfokú határozatIGEN NEM

Van mégelszámolásikötelezettsége?(JH-FO)NEMIGEN Szerződésben foglaltak megvalósultak?(JH-FO)
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél

IGENÜgy lezárása(JH-FO)Szükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levélVisszakövetelésszükséges?(JH-FO)NEM 5.2.1.58 A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaerő-toborzás elősegítése érdekében nyújtott támogatás hatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO)5.2.1.59 A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaerő-toborzás elősegítése érdekében nyújt0ott támogatás hatósági szerződésének megszüntetése, visszakövetelés(JH-FO)IGENNEM



Végleges határozat
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozat
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél

NEMIGEN



2.5.1.57. A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaerő-toborzás elősegítése érdekében nyújtott támogatás hatósági szerződésének módosítása
Függő hatályú végzés(JH-FO) Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO)Döntés előkészítése(JH-FO)

Hatósági szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtása (munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO) Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésNEMNEM

NEM
Érdemi döntés hozható sommás eljárásban?(JH-FO)

Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt eelrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)

Munkaadó

Forrás biztosított?(JH-FO)
Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) IGENNEM Eljárás megszüntetése(JH-FO)Döntéshez szükséges forrás igénylése(JH-FO) NEMVezetői döntés(JH-FO)Kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés?(JH-FO) NEMIGENHatósági szerződés módosításánakkészítése, ellenjegyzése,kötelezettségvállalás(JH-FO)

Elektronikus keretigénylő levélEllenőrző listaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Hatósági szerződésmódosításaTámogatott értesítése(JH-FO) Értesítő levélA támogatott aláírja a szerződésmódosítást?(JH-FO)Hatósági szerződés módosítása(JH-FO) Kérelem visszavonása(JH-FO) Eljárást megszüntető végzésIGEN NEM

IGENJogszabályi és formai feltételeknek megfelel?(JH-FO)IGEN NEM VisszautasítóhatározatKérelem visszautasítása(JH-FO)
Kérelem elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatIGEN

IGEN



Végleges döntés
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatNEMIGEN



2.5.1.58. A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaerő-toborzás elősegítése érdekében nyújtott támogatás hatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéseHatósági szerződésben foglaltaknem teljesültekJárási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)NEMMunkáltatónakfelróható ok?(JH-FO) Hatósági szerződésmegszüntetéseHatósági szerződésközös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO) IGEN 5.2.1.59 A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaerő-toborzás elősegítése érdekében nyújtott támogatás hatósági szerződésének megszüntetése, visszakövetelés(JH-FO)MunkaadóSzükség esetén keretfelszabadítás (JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél



2.5.1.59 A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaerő-toborzás elősegítése érdekében nyújt0ott támogatás hatósági szerződésének megszüntetése, visszakövetelés Szerződés megszüntetése, jogalap nélkül igénybe vett támogatás vizsgálata Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)Elévült vagy 1000 Ft alatti(JH-FO) JegyzőkönyvIGENVisszakövetelő határozat meghozatala(JH-FO)NEM IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Visszavonó vagy módosító határozatVisszautasító határozatIGENIGEN NEM NEM

Végleges döntés(JH-FO) Értesítő levélKövetelést kezelő



Méltányossági kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Részletfizetési kérelmet nyújtott be?(JH-FO)Önkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)
NEMNEMÖnkéntesteljesítésmegtörtént?(JH-FO)

Kérelem vizsgálata(JH-FO)IGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatJavaslat hivatalvezetőnek elengedésre, mérséklésre(JH-FO)Egyetért?(JH-FO) IGENKérelemmel kapcsolatos döntés(JH-FO) Részletfizetés megállapítása(JH-FO) Követelés megtérült (JH-FO)Behajtás,NAV részére  valóátadás végrehajtás céljából elektronikus úton / Végrehajtási végzés meghozatala(JH-FO) Amennyiben esemény nem történik, 6 hónap elteltével tájékoztatás kérése a NAV-tól(JH-FO) NAV tájékoztatása minden a követeléssel kapcsolatosan felmerült új körülményről(JH-FO)
Teljesítés folyamatos nyomon követése(JH-FO) Megállapító határozatElutasító határozat

IGENNEM Behajthatatlan követelésbe sorolásról történő intézkedés(JH-FO)Követelés nemtérült meg (JH-FO)
Behajtás sikeres?(JH-FO)

Kérelem elutasítása(JH-FO)NEM Engedélyezés(JH-FO) Visszavonó határozatIGEN Elutasítás(JH-FO) Elutasító határozatKérelemtámogatásra javasolt?(JH-FO) NEMIGENIGEN Befogadható?(JH-FO) NEM Visszautasítás(JH-FO) Visszautasító határozatIGENRészletfizetés javasolt?(JH-FO) Részletfizetés elutasítása(JH-FO) Elutasító határozatTájékoztatás fizetési kedvezmény megvonásáról, fizetési felszólítás(JH-FO) IGENNEM IGENNEM Kivezetés a főkönyvből(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály



2.5.1.60. A harmadik országbeli állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése
Függő hatályú végzés(JH-FO)Hiánypótlásról történő intézkedés(JH-FO) IMAP rendszerben történő rögzítés(JH-FO) Igazolás kiállítása(JH-FO)Igazolás kiállításánakmegtagadása(JH-FO)
Bejelentés benyújtása(munkáltatók)Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály(továbbiakban: JH-FO)

Végleges igazolásvagy elutasítás

Igazolás
Bejelentés

Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésVisszautasító határozatNEMIGENNEM
NEM

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntésKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Döntés megváltoztatásaKormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályDöntés helybenhagyásaKormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Bejelentés megfelel a tartalmi követelményeknek?(JH-FO)Hatáskör fennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-FO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FO)IG EN IGENNEM
Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-FO) IGENKérelem visszautasítása(JH-FO)Saját hatáskörbentörténő visszavonás(JH-FO) Kormányhivatal Foglalkoztatási FőosztályIGEN NEM Elutasító határozatVisszavonó vagy módosító határozat

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Elektronikus tájékoztató levél
Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)IG EN

NEM
NEM IGEN



Helyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv

Utóellenőrzés: a kötelezettség teljesült?(MJH-FMMF-MMEO) Megkeresés

2.5.2.1. A jognyilatkozat alakszerűségére és a bejelentési kötelezettség megtartására irányuló munkaügyi ellenőrzésBejelentési kötelezettség teljesült, munkaszerződés  létrejött?(MJH-FMMF-MMEO)
Megállapító határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)Teljesült a kötelezettség az eljárás során?(MJH-FMMF-MMEO) Jogsértést megállapító (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatSzabálytalanság megszüntetésére kötelező (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatKötelező határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)

Felhívásra a kötelezettség teljesült?(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívásFelhívás a teljesítéssel összefüggésben(MJH-FMMF-MMEO)

Tanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvTájékoztatás az ellenőrzés befejezéséről

Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)

NEM IGENIGEN IGENNEMNEMIGEN IGEN Adóhatóság NEMMeghatározott cselekmény végrehajtásának elrendelése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés végrehajtás elrendeléséről
Közigazgatási hatósági eljárás megindítása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításárólA tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEM A tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraÜgyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)



Helyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvTanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv (amennyiben a kiskorú törvényes képviselője jelen van)2.5.2.2. A jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételek megtartására irányuló munkaügyi ellenőrzés

Megállapító határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO) Jogsértést megállapító (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozat
További foglalkoztatást megtiltó határozatTovábbi foglalkoztatás megtiltása(MJH-FMMF-MMEO)Az életkori feltételek betartottak?(MJH-FMMF-MMEO) Tájékoztatás az ellenőrzés befejezésérőlA munkavállaló törvényes képviselőjének bevonása - tanúmeghallgatás(MJH-FMMF-MMEO)

Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO) Gyermekjóléti szolgálat
Tanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv (kiskorúnál törvényes képviselő jelenlétében)A tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO)

IGENNEM NEMIGEN JelzésJelzés a gyermekjóléti szolgálat felé(MJH-FMMF-MMKözigazgatási hatósági eljárás megindítása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításárólA tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraÜgyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)



Helyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvTanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv (fiatalkorúnál törvényes képviselője jelenlétében)2.5.2.3. A nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására irányuló munkaügyi ellenőrzés

Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO) Jelzés az illetékes Járási Hivatal  rehabilitációs hatósági feladatot ellátó egysége feléMegállapító határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)Kötelezettség előírása szükséges?(MJH-FMMF-MMEO) Jogsértést megállapító (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatSzabálytalanság megszüntetésére kötelező (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatNEM IGEN Kötelező határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO) JelzésMegváltozott munkaképességű személyt érint a jogsértés?(MJH-FMMF-MMEO) IGENNEMNEM További foglalkoztatást megtiltó határozatTovábbi foglalkoztatás megtiltása(MJH-FMMF-MMEO)További foglalkoztatás  megtiltása indokolt?(MJH-FMMF-MMEO) IGEN
A tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGENKözigazgatási hatósági eljárás megindítása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításáról

A tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraÜgyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)Szabályos a foglalkoztatás?(MJH-FMMF-MMEO) Tájékoztatás az ellenőrzés befejezésérőlIGEN



Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv2.5.2.4. A munka- és pihenőidőre irányuló munkaügyi ellenőrzés Tanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv
További foglalkoztatást megtiltó határozatTovábbi foglalkoztatás  megtiltása indokolt?(MJH-FMMF-MMEO) IGENNEM

Helyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)
További foglalkoztatás megtiltása(MJH-FMMF-MMEO)

A tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGENKözigazgatási hatósági eljárás megindítása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításáról
A tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraÜgyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)Szabályos a foglalkoztatás?(MJH-FMMF-MMEO) Tájékoztatás az ellenőrzés befejezésérőlIGEN

Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)Megállapító határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)Kötelezettség előírása szükséges?(MJH-FMMF-MMEO) Jogsértést megállapító (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatSzabálytalanság megszüntetésére kötelező (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatKötelező határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)NEM IGEN



Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv jegyzőkönyv2.5.2.5. A munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére irányuló munkaügyi ellenőrzés Tanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv

Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)
Fizetési határidőt biztosító végzés kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)Munkabér összegére vonatkozó rendelkezések sérültek?(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratbecsatolásraIGENNEM

Helyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)

Megállapító határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)Teljesült a kötelezettség az eljárás során?(MJH-FMMF-MMEO) Jogsértést megállapító (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatSzabálytalanság megszüntetésére kötelező (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatKötelező határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)IGENNEM
A tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGENKözigazgatási hatósági eljárás megindítása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításáról

A tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraÜgyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)Szabályos a foglalkoztatás?(MJH-FMMF-MMEO) Tájékoztatás az ellenőrzés befejezésérőlIGENNEM



Helyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv2.5.2.6. A munkaszerződés tartalmi elemeire / a tájékoztatási kötelezettségre / az igazolások kiadására és elszámolásra irányuló munkaügyi ellenőrzésTanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv

Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)

A tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGEN

Közigazgatási hatósági eljárás megindítása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításáról
A tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraÜgyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)

Megállapító határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)Teljesült a kötelezettség az eljárás során?(MJH-FMMF-MMEO) Jogsértést megállapító (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatSzabálytalanság megszüntetésére kötelező (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatKötelező határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)IGENNEM
Szabályos a foglalkoztatás?(MJH-FMMF-MMEO) Tájékoztatás az ellenőrzés befejezésérőlIGENNEMTájékoztatási kötelezettségen kívül más  szabálytalanság megállapítható?(MJH-FMMF-MMEO)IGEN NEM Figyelmeztetés alkalmazása(MJH-FMMF-MMEO) Figyelmeztetés (végzés)Teljesítési határidőn belül a kötelezettséget teljesíti a munkáltató?(MJH-FMMF-MMEO)IGENNEM



Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv2.5.2.7. A külföldi állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, foglalkoztatására irányuló munkaügyi ellenőrzés

Megállapító határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO) Befizetésre kötelező határozat
Tanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv: a helyszínen, amennyiben tolmács nem szükséges

Tájékoztatás az ellenőrzés befejezéséről
Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)

Szabályos a foglalkoztatás?(MJH-FMMF-MMEO) IGENNEM
Kötelezettség előírása szükséges?(MJH-FMMF-MMEO) Szabálytalanság megszüntetésére kötelező (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatKötelező határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)

Befizetésre kötelező határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)NEMIGEN Jogsértést megállapító (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozat

MegkeresésAz illetékes  idegenrendészeti hatóságTájékoztatás kérése az engedéllyel összefüggésben az illetékes idegenrendészeti hatóságtól(MJH-FMMF-MMEO)Helyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) A tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEM A tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraÜgyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)Közigazgatási hatósági eljárás megindítása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításárólTovábbi foglalkoztatást megtiltó határozatTovábbi foglalkoztatás megtiltása(MJH-FMMF-MMEO)
Engedélyköteles a foglalkoztatás?(MJH-FMMF-MMEO) IGENIGEN Munkavállalási, tartózkodási engedéllyel kapcsolatos a szabálytalanság?(MJH-FMMF-MMEO)IGENTovábbi foglalkoztatás megtiltása indokolt?(MJH-FMMF-MMEO) IGEN

NEM
Illetékes  idegenrendészetihatóság JelzésJelzés az illetékes  idegenrendészeti hatóság felé(MJH-FMMF-MMEO)NEM NEM



Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv a kölcsönadó vonatkozásábanTanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv 2.5.2.8. A munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaügyi ellenőrzés
Közigazgatási hatósági eljárás megindítása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításárólTevékenység folytatásától történő eltiltás(MJH-FMMF-MMEO)A kölcsönadót nyilvántartásba vették?(MJH-FMMF-MMEO)

MegkeresésHelyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv a kölcsönvevő vonatkozásábanIlletékes Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya
Szabályos a foglalkoztatás egyebekben?(MJH-FMMF-MMEO) Tájékoztatás az ellenőrzés befejezéséről

Megállapító határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)Teljesült a kötelezettség az eljárás során?(MJH-FMMF-MMEO) Jogsértést megállapító (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó)  határozatok (kölcsönadó, kölcsönvevő vonatkozásában külön)Szabálytalanság megszüntetésére kötelező (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó)  határozatok (kölcsönadó, kölcsönvevő vonatkozásában külön)Kötelező határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)
IGEN

IGEN NEM További foglalkoztatást megtiltó határozatTovábbi foglalkoztatás megtiltása(MJH-FMMF-MMEO)További foglalkoztatás  megtiltása indokolt?(MJH-FMMF-MMEO) IGEN
Eltiltó határozatNEM NEMNEM

Tájékoztatás kérése a kölcsönadó  nyilvántartásba vételéről az illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától(MJH-FMMF-MMEO)Helyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraA tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)A tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGENIGEN



2.5.2.9. A teljesítménykövetelménnyel összefüggésben folytatott munkaügyi ellenőrzésHelyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvTanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv

Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)

A tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGENKözigazgatási hatósági eljárás megindítása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításáról
A tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraÜgyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)

Megállapító határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)Teljesült a kötelezettség az eljárás során?(MJH-FMMF-MMEO) Jogsértést megállapító (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatSzabálytalanság megszüntetésére kötelező (szankció esetén munkaügyi bírságot is kiszabó) határozatKötelező határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)IGEN NEM
Szabályos a foglalkoztatás?(MJH-FMMF-MMEO) Tájékoztatás az ellenőrzés befejezésérőlIGENNEM



Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv

Közigazgatási hatósági eljárás megindítása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításáról

Tanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv: a helyszínen, amennyiben tolmács nem szükséges
Tájékoztatás az ellenőrzés befejezéséről

Az eljárás vége
Regisztrációs bejelentés megtörtént?(MJH-FMMF-MMEO

A tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraTájékoztatás kérés/MegkeresésIGEN Az illetékes  Járási Hivatal Foglalkoztatási FőosztályaTájékoztatás kérése a bejelentésről az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztályától(MJH-FMMF-MMEO) Engedélyköteles a foglalkoztatás?(MJH-FMMF-MMEO)Posting?(MJH-FMMF-MMEO)
Figyelmeztetés (végzés)Figyelmeztetés alkalmazása(MJH-FMMF-MMEO)Eredményre vezetett a figyelmeztetés?(MJH-FMMF-MMEO) Szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozatKötelező határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)

IGENNEM NEMIGEN
MegkeresésAz illetékes  idegenrendészeti hatóságTájékoztatás kérése a bejelentésről az illetékes idegenrendészeti hatóságtól(MJH-FMMF-MMEO) IGENNEMIGEN

2.5.2.10. A külföldi állampolgár magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére irányuló munkaügyi ellenőrzésHelyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) NEM



Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv2.5.2.11. A 2007. évi II. törvény 71. § (1), (2), és (8) bekezdése szerinti kötelezettségek megtartására  irányuló munkaügyi ellenőrzés Tanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv: a helyszínen, amennyiben tolmács nem szükségesHelyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)
Közigazgatási hatósági eljárás megindítása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításárólAz eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)

Figyelmeztetés (végzés)Figyelmeztetés alkalmazása(MJH-FMMF-MMEO)Eredményre vezetett a figyelmeztetés?(MJH-FMMF-MMEO) Szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozatKötelező határozat  kiadmányozása(MJH-FMMF-MMEO)

NEM NEMIGEN
A tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGEN A tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraÜgyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)A kötelezettségek betartásra kerültek?(MJH-FMMF-MMEO) Tájékoztatás az ellenőrzés befejezésérőlIGEN



Helyszíni ellenőrzésről/ ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv2.5.2.12. Szolgáltatásnyújtással érintett EGT-állam hatóságától érkezett megkeresés teljesítéséhez adatok beszerzésére irányuló munkaügyi ellenőrzésTanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv: a helyszínen, amennyiben tolmács nem szükségesA megkeresésben foglaltak alapján helyszíni munkaügyi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)
Az eljárás vége
A kért adatok rendelkezésre állnak?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGEN A tényállás tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraÜgyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO) Megkeresés teljesítéseMegkeresés teljesítése a Nemzetgazdasági Minisztérium útján(MJH-FMMF-MMEO) Nemzetgazdasági Minisztérium



Megkeresés (elektronikus)Jogerős és végrehajtható döntés(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO döntése, vagy más EGT-állam hatóságának megkeresés útján megküldött döntése)2.5.2.13. A munkaügyi és munkavédelmi eljárásokban megállapított befizetési kötelezettség végrehajtásának foganatosításaBefizetés a teljesítési határidőben megtörtént?(MJH-FMMF-MMEO)

Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)
A behajtás eredményre vezetett?(MJH-FMMF-MMEO) Elévült?

Felszámolás van folyamatban?(MJH-FMMF-MMEO)Hitelezői igény benyújtása a felszámoló felé(MJH-FMMF-MMEO) Hitelezői igényA felszámoló a hitelezői igényt visszaigazoljaA bíróság közbenső mérleget küldA bíróság záró végzést küld a felszámolás befejezéséről
NEMIGEN NEM

NEM NEMAz állami adóhatóság megkeresése behajtás iránt(MJH-FMMF-MMEO)Az adóhatóság tájékoztatást küld a behajtásról

TájékoztatásMás EGT-államot érintő ügyben tájékoztatás a Nemzetgazdasági Minisztérium felé(MJH-FMMF-MMEO)  Nemzetgazdasági MinisztériumKövetelés kivezetése behajthatatlanság miatt(MJH-FMMF-MMEO) FeljegyzésEredményre vezetett?NEM Követelés kivezetése elévülés miatt(MJH-FMMF-MMEO) FeljegyzésIGENIGENIGEN
IGEN



2.5.2.14. Adatszolgáltatás az állami foglalkoztatási szerv részére

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kontrollere általi ellenőrzésA nyilvántartásba vétel megtörtént(MJH-FMMF-MMEO) Az informatikai rendszerben történő javítás(MJH-FMMF-MMEO)
A határozat ellenőrzöttként történő megjelölése az informatikai rendszerben(MJH-FMMF-MMEO)NGM általi elfogadás, nyilvántartásba vétel, közzététel

Határozat kiadmányozást követő ellenőrzése a tértivevény visszaérkezését követően(MJH-FMMF-MMEO) A határozat postai kiküldése(MJH-FMMF-MMEO)A határozat szkennelése, a szkennelt példány elhelyezése gyűjtőmappában(MJH-FMMF-MMEO)Az adatszolgáltatással érintett munkavállalókkal összefüggő adatok rögzítése informatikai rendszerben(MJH-FMMF-MMEO) Adatállapot lapEllenőrzési lapMegfelelő  adatokat tartalmaz a határozat? (NGM)Az informatikai rendszerben történő javítás(MJH-FMMF-MMEO) Ellenőrzési lapEllenőrzési lap
Megfelelő adatokat tartalmaz a határozat?(MJH-FMMF-MMEO)NEM

IGEN NEM
IGEN

A munkaügyi határozat iktatása és a határozat adatainak rögzítése informatikai rendszerben(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)



2.5.2.15. Hatósági nyilvántartás a munkaügyi ellenőrzés megállapítása szerint jogsértéssel érintett munkáltatókról

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kontrollere általi ellenőrzésA nyilvántartásba vétel megtörtént(MJH-FMMF-MMEO) Az informatikai rendszerben történő javítás(MJH-FMMF-MMEO)
A határozat ellenőrzöttként történő megjelölése az informatikai rendszerben(MJH-FMMF-MMEO)NGM általi elfogadás, nyilvántartásba vétel, közzététel

Határozat kiadmányozást követő ellenőrzése a tértivevény visszaérkezését követően(MJH-FMMF-MMEO) A határozat postai kiküldése(MJH-FMMF-MMEO)A határozat szkennelése, a szkennelt példány elhelyezése gyűjtőmappában(MJH-FMMF-MMEO)Az adatszolgáltatással érintett munkavállalókkal összefüggő adatok rögzítése informatikai rendszerben(MJH-FMMF-MMEO) Adatállapot lapEllenőrzési lapMegfelelő  adatokat tartalmaz a határozat? (NGM)Az informatikai rendszerben történő javítás(MJH-FMMF-MMEO) Ellenőrzési lapEllenőrzési lap
Megfelelő adatokat tartalmaz a határozat?(MJH-FMMF-MMEO)NEM

IGEN NEM
IGEN

A munkaügyi határozat iktatása és a határozat adatainak rögzítése informatikai rendszerben(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)



Tájékoztatás nyújtása a hatáskörnek megfelelő kérdésekben (MJH-FMMF-MMEO) Jelentés
2.5.2.16. A munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató tevékenység ellátása

Tájékoztatás kérésén kívül tesznek-e bejelentést, panaszt?(MJH-FMMF-MMEO)A telefonos és személyes tájékoztatást ellátó ügyintézők beosztása(MJH-FMMF-MMEO) Bejelentő űrlapFeljegyzés tájékoztató, felvilágosító tevékenységrőlA tájékoztatás dokumentáltan megtörtént(MJH-FMMF-MMEO)
A nyílt napok, előadások előadóinak kijelölése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) Tanú meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA rendezvény megszervezése(MJH-FMMF-MMEO)

Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti FőosztályA rendezvény megtartása(MJH-FMMF-MMEO) Bejelentés, panasz rögzítése (MJH-FMMF-MMEO)NEM
Tájékoztatás, felvilágosítás kérése a munkaügyi hatóságtól (munkáltatók, munkavállalók részéről),nyílt  napok szervezésére történő felkérés (Nemzetgazdasági Minisztérium részéről)

Tájékoztatás a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály felé(MJH-FMMF-MMEO) IGEN



Ügyfél meghallgatásáról/helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv2.5.2.17. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek teljesítésére irányuló munkavédelmi ellenőrzésVan szabálytalanság?(MJH-FMMF-MMEO) Az ellenőrzés befejezése látogatási lapon (adatlap)NEMA tényállás tisztázása, döntés azonnali végrehajtást igénylő intézkedésről(MJH-FMMF-MMEO) IGEN Használatot felfüggesztő végzés (jegyzőkönyvben)Munkavégzéstől eltiltó végzés (jegyzőkönyvben)Tevékenységet felfüggesztő végzés (jegyzőkönyvben)
Helyszíni munkavédelmi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)

Közigazgatási hatósági eljárás megindítása, megindulása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításáról (hivatalból indult eljárásnál),Tájékoztatás eljárásról (kérelemre indult eljárásnál)
Indokolt-e utóellenőrzés?(MJH-FMMF-MMEO)Döntéshozatal(MJH-FMMF-MMEO) Határidős kötelezést (szankció esetén munkavédelmi bírságot is) tartalmazó határozatKözigazgatási bírság kiszabása indokolt?(MJH-FMMF-MMEO) Közigazgatási bírságot kiszabó végzésKözigazgatási bírság kiszabása(MJH-FMMF-MMEO)IGENNEM Utóellenőrzés: a kötelezettség teljesült?(MJH-FMMF-MMEO) MegkeresésAz eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO) IGEN Adóhatóság NEMMeghatározott cselekmény végrehajtásának elrendelése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés végrehajtás elrendelésérőlIGENNEM

Ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)A tényállás további tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraA tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGEN



2.5.2.18. A munkahelyekre, munkaeszközökre,  technológiákra és anyagokra, egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények munkavédelmi ellenőrzéseÜgyfél meghallgatásáról/helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvAz ellenőrzés befejezése látogatási lapon (adatlap)NEMA tényállás tisztázása, döntés azonnali végrehajtást igénylő intézkedésről(MJH-FMMF-MMEO) IGEN Használatot felfüggesztő végzés (jegyzőkönyvben)Munkavégzéstől eltiltó végzés (jegyzőkönyvben)Tevékenységet felfüggesztő végzés (jegyzőkönyvben)
Helyszíni munkavédelmi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)

Közigazgatási hatósági eljárás megindítása, megindulása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításáról (hivatalból indult eljárásnál),Tájékoztatás eljárásról (kérelemre indult eljárásnál)
Indokolt-e utóellenőrzés?(MJH-FMMF-MMEO)Döntéshozatal(MJH-FMMF-MMEO) Határidős kötelezést (szankció esetén munkavédelmi bírságot is) tartalmazó határozatKözigazgatási bírság kiszabása indokolt?(MJH-FMMF-MMEO) Közigazgatási bírságot kiszabó végzésKözigazgatási bírság kiszabása(MJH-FMMF-MMEO)IGENNEM Utóellenőrzés: a kötelezettség teljesült?(MJH-FMMF-MMEO) MegkeresésAz eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO) IGEN Adóhatóság NEMMeghatározott cselekmény végrehajtásának elrendelése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés végrehajtás elrendelésérőlIGENNEM

Ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)A tényállás további tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraA tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGEN
Van szabálytalanság?(MJH-FMMF-MMEO)



2.5.2.19. A súlyos munkabalesetekre irányuló munkavédelmi ellenőrzésA súlyos munkabaleset bejelentését követően a helyszíni munkavédelmi hatósági ellenőrzés  azonnali megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) A jogviszony szervezett munkavégzésnek történő minősítése (jegyzőkönyvben)
Közigazgatási hatósági eljárás megindítása, megindulása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításáról (hivatalból indult eljárásnál),Tájékoztatás eljárásról (kérelemre indult eljárásnál)

A tényállás tisztázása, döntés azonnali végrehajtást igénylő intézkedésről(MJH-FMMF-MMEO)

Indokolt-e utóellenőrzés?(MJH-FMMF-MMEO)Döntéshozatal(MJH-FMMF-MMEO) Határidős kötelezést (szankció esetén munkavédelmi bírságot is) tartalmazó határozatKözigazgatási bírság kiszabása indokolt?(MJH-FMMF-MMEO) Közigazgatási bírságot kiszabó végzésKözigazgatási bírság kiszabása(MJH-FMMF-MMEO)IGENNEM
Használatot felfüggesztő végzés (jegyzőkönyvben)Munkavégzéstől eltiltó végzés (jegyzőkönyvben)Tevékenységet felfüggesztő végzés (jegyzőkönyvben)

Utóellenőrzés: a kötelezettség teljesült?(MJH-FMMF-MMEO) MegkeresésAz eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO) IGEN Adóhatóság NEMMeghatározott cselekmény végrehajtásának elrendelése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés végrehajtás elrendelésérőlIGENNEM
Ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)A tényállás további tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraA tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGEN
Ügyfél meghallgatásáról/helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv



2.5.2.20. A súlyosnak nem minősülő munkabalesetekre irányuló munkavédelmi ellenőrzésA súlyosnak nem minősülő, de kivizsgálandó munkabaleset bejelentését (baleseti jegyzőkönyv) követően helyszíni munkavédelmi hatósági ellenőrzés megkezdése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) Ügyfél meghallgatásáról/helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv
Közigazgatási hatósági eljárás megindítása, megindulása(MJH-FMMF-MMEO) Végzés eljárás megindításáról (hivatalból indult eljárásnál),Tájékoztatás eljárásról (kérelemre indult eljárásnál)

A tényállás tisztázása, döntés azonnali végrehajtást igénylő intézkedésről(MJH-FMMF-MMEO)

Indokolt-e utóellenőrzés?(MJH-FMMF-MMEO)Döntéshozatal(MJH-FMMF-MMEO) Határidős kötelezést (szankció esetén munkavédelmi bírságot is) tartalmazó határozatKözigazgatási bírság kiszabása indokolt?(MJH-FMMF-MMEO) Közigazgatási bírságot kiszabó végzésKözigazgatási bírság kiszabása(MJH-FMMF-MMEO)IGENNEM
Használatot felfüggesztő végzés (jegyzőkönyvben)Munkavégzéstől eltiltó végzés (jegyzőkönyvben)Tevékenységet felfüggesztő végzés (jegyzőkönyvben)

Utóellenőrzés: a kötelezettség teljesült?(MJH-FMMF-MMEO) MegkeresésAz eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO) IGEN Adóhatóság NEMMeghatározott cselekmény végrehajtásának elrendelése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés végrehajtás elrendelésérőlIGENNEM
Ügyfél meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvA munkáltató képviselőjének meghallgatása, ügyféli jogok biztosítása(MJH-FMMF-MMEO)A tényállás további tisztázásához szükséges iratok bekérése(MJH-FMMF-MMEO) Végzés: felhívás iratok becsatolásáraA tényállás tisztázott?(MJH-FMMF-MMEO) NEMIGEN



2.5.2.21. A foglalkozási megbetegedésekre és fokozott expozíciós esetekre irányuló munkavédelmi ellenőrzés Egyeztetés a Nemzetgazdasági Minisztérium orvos-tanácsadójával, közös vizsgálat(MJH-FMMF-MMEO)Az érintettekkel egyeztetett vizsgálat(MJH-FMMF-MMEO) Foglalkozási megbetegedés?(MJH-FMMF-MMEO)Vizsgálati iratok felterjesztése az Országos Közegészségügyi Intézet felé(MJH-FMMF-MMEO)Az Országos Közegészségügyi Intézet orvosi szakvéleményt nyújt A szakvélemény kipostázása az érintettek felé(MJH-FMMF-MMEO) Szakvéleményt megküldő iratVizsgálati iratokVizsgálati iratok felterjesztéseIGENNEM
Fennáll-e még más vonatkozásában a kockázat?(MJH-FMMF-MMEO) A 2.5.2.18. pont szerinti munkavédelmi ellenőrzés lefolytatása(MJH-FMMF-MMEO)IGENAz eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)NEM

Orvosi bejelentés a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály(a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) felé



2.5.2.22. Tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteketTájékoztatás, tanácsadás kérése a munkavédelmi hatóságtól (munkáltatók, munkavállalók,  munkavédelmi képviselők,  érdekképviseletek részéről),nyílt  napok szervezésére történő felkérés (Nemzetgazdasági Minisztérium részéről)
Tájékoztatás nyújtása a hatáskörnek megfelelő kérdésekben (MJH-FMMF-MMEO) Jelentés

Tájékoztatás kérésén kívül tesznek-e bejelentést, panaszt?(MJH-FMMF-MMEO)
A telefonos és személyes tájékoztatást ellátó ügyintézők beosztása(MJH-FMMF-MMEO)

Bejelentő űrlapTanácsadási lap
A  tájékoztatás, tanácsadás  dokumentáltan megtörtént(MJH-FMMF-MMEO)

A nyílt napok, előadások előadóinak kijelölése(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)A rendezvény megszervezése(MJH-FMMF-MMEO)
 Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály(MJH-FMMF-MMEO)A rendezvény megtartása(MJH-FMMF-MMEO) Bejelentés, panasz rögzítése (MJH-FMMF-MMEO)NEMHelyszíni tanácsadás(MJH-FMMF-MMEO)A munkáltató jelzi az igényét tájékoztatásra(munkáltató)

Tájékoztatás a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály felé(MJH-FMMF-MMEO)
Tanácsadási lapIGEN



2.5.2.23. Beszámoló készítése a munkavédelmi és munkaügyi vizsgálatok tapasztalatairól

A beszámolókkal összefüggő feladatok dokumentáltan elvégzésre kerültek (MJH-FMMF-MMEO) NGM általi feldolgozás

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter éves tervében foglalt követelményekre történő felkészülés(Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)Saját kezdeményezésű célvizsgálatok tervezése(MJH-FMMF-MMEO)Akcióellenőrzésekkel összefüggő feladatok ismertetése az ellenőrzést végzőkkel(MJH-FMMF-MMEO) Célvizsgálatokkal összefüggő feladatok ismertetése az ellenőrzést végzőkkel(MJH-FMMF-MMEO)Célvizsgálatok lefolytatása(MJH-FMMF-MMEO)Akcióellenőrzések lefolytatása(MJH-FMMF-MMEO) Éves terv készítése(MJH-FMMF-MMEO)
Célvizsgálatok, akcióellenőrzések eredményeinek összefoglalása (MJH-FMMF-MMEO)

A szakmai irányító által elrendelt vizsgálatok dokumentációjának feldolgozása(MJH-FMMF-MMEO)
Negyedéves- és éves ellenőrzések eredményeinek összefoglalása(MJH-FMMF-MMEO)Halálos munkabalesetekről készült jelentések elkészítése (MJH-FMMF-MMEO)

Előre bejelentett ellenőrzés tervezése(MJH-FMMF-MMEO)
A jelentések megküldése az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)  felé(MJH-FMMF-MMEO)

Előre bejelentett ellenőrzéssel összefüggő feladatok ismertetése az ellenőrzést végzőkkel(MJH-FMMF-MMEO)Előre bejelentett ellenőrzés lefolytatása(MJH-FMMF-MMEO) Ellenőrzések lefolytatása terv szerint, továbbá panaszok és bejelentések alapján (MJH-FMMF-MMEO)Előre bejelentett ellenőrzés eredményeinek összefoglalása(MJH-FMMF-MMEO)A jelentések elkészítése(MJH-FMMF-MMEO)



Munkáltatói bejelentés a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály(a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) felé2.5.2.24. Nyilvántartás a rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókrólBejelentő űrlap
Nyilvántartásba vétel megtörtént(MJH-FMMF-MMEO)Adatok rögzítése az egységes informatikai rendszerbe(MJH-FMMF-MMEO)



2.5.2.25. Adatszolgáltatás a munkavédelmi szabályok megtartásával összefüggésben vezetett hatósági nyilvántartásba

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kontrollere általi ellenőrzésA nyilvántartásba vétel megtörtént(MJH-FMMF-MMEO)Az informatikai rendszerben történő javítás(MJH-FMMF-MMEO) NGM általi elfogadás, nyilvántartásba vétel, közzététel
A határozat kiadmányozását megelőző ellenőrzés a belső kontroller által(MJH-FMMF-MMEO) Az adatszolgáltatással érintett  adatok rögzítése informatikai rendszerben(MJH-FMMF-MMEO)

Megfelelő  adatokat tartalmaz a határozat? (NGM)Az informatikai rendszerben történő javítás(MJH-FMMF-MMEO)
IGENMegfelelő adatokat tartalmaz a határozat?(MJH-FMMF-MMEO)NEM IGENNEM IGEN

A munkavédelmi határozat iktatása (Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály  - a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)Munkavédelmi bírságot  tartalmaz a határozat?(MJH-FMMF-MMEO)A határozat feltöltése gyűjtőmappába archiválásra(MJH-FMMF-MMEO) A határozat szkennelése, feltöltés gyűjtőmappába(MJH-FMMF-MMEO)NEM



Orvosi bejelentés a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály(a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) felé2.5.2.26. Fokozott expozícióval és foglalkozási megbetegedéssel összefüggő adatkezelésBejelentő űrlapBejelentő űrlapAz érintettekkel egyeztetett vizsgálat(MJH-FMMF-MMEO)Foglalkozási megbetegedés?(MJH-FMMF-MME)Vizsgálati iratok felterjesztése az Országos Közegészségügyi Intézet felé(MJH-FMMF-MMEO) Az Országos Közegészségügyi Intézet orvosi szakvéleményt nyújtA szakvélemény kipostázása az érintettek felé(MJH-FMMF-MMEO) Szakvéleményt megküldő iratVizsgálati iratok
Nyilvántartásba vétel(MJH-FMMF-MMEO) Vizsgálati iratok felterjesztéseIGENNEM

Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)
Egyeztetés a Nemzetgazdasági Minisztérium orvos-tanácsadójával, közös vizsgálat



2.5.2.27. Munkabalesetekkel összefüggő adatkezelés, nyilvántartás vezetése Bejelentő űrlap
A súlyos munkabaleset kivizsgálása, a 2.5.2.19. pont szerinti munkavédelmi ellenőrzés lefolytatása (MJH-FMMF-MMEO)

Súlyos munkabaleset?(MJH-FMMF-MME)
Halálos munkabaleset teljes iratanyagának megküldése a Nemzetgazdasági Minisztérium felé (MJH-FMMF-MMEO) Vizsgálati iratanyagBejelentő lap

NEMIGEN IGEN
Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)

Adatok rögzítése az egységes informatikai rendszerbe(MJH-FMMF-MMEO) Kivizsgálás szükséges?(MJH-FMMF-MMEO)A nem súlyos munkabaleset kivizsgálása, a 2.5.2.20. pont szerinti munkavédelmi ellenőrzés lefolytatása (MJH-FMMF-MMEO)Nyilvántartásba vétel(MJH-FMMF-MMEO)
Közlekedési baleset?(MJH-FMMF-MMEO) NEM NEMIGEN Bejelentés (munkáltató, vagy a rendőrség részéről) a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály(a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) felé

Vizsgálati iratanyag



Munkavédelmi ellenőrzésMiskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály(a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO)2.5.2.28. Piacfelügyeleti hatósági feladatok ellátása az egyéni védőeszközök és a munkaeszközök tekintetében Ellenőrzési iratanyag
Az eljárás vége(MJH-FMMF-MMEO)

Adatok rögzítése az egységes informatikai rendszerbe(MJH-FMMF-MMEO)Minőségi kifogás megállapítható egyéni védőeszközök és munkaeszközök tekintetében?(MJH-FMMF-MMEO)IGEN Nemzetgazdasági MinisztériumElektronikus jelzés a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság felé(Nemzetgazdasági Minisztérium) KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóságIratanyag mentése gyűjtőmappába(MJH-FMMF-MMEO)
NEM



2.5.2.29. Egészségügyi szolgáltatásnál használt, éles vagy hegyes munkaeszközökkel összefüggő adatkezelésBejelentő űrlap
Nyilvántartásba vétel megtörtént(MJH-FMMF-MMEO)Adatok rögzítése az egységes informatikai rendszerbe( MJH-FMMF-MMEO)Bejelentés az egészségügyi szolgáltató részéről a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály(a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) felé



2.5.2.30. A FESZ orvosa által végzett védőoltások bejelentésével összefüggő adatkezelésBejelentő űrlap
Nyilvántartásba vétel megtörtént(MJH-FMMF-MMEO)Adatok rögzítése az egységes informatikai rendszerbe(MJH-FMMF-MMEO)Bejelentés a foglalkozási-egészségügyi szolgálat részéről a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály(a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) felé



2.5.2.31. Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentésével összefüggő adatkezelésBejelentő űrlap
Nyilvántartásba vétel megtörtént(MJH-FMMF-MMEO)Adatok rögzítése az egységes informatikai rendszerbe(MJH-FMMF-MMEO)Bejelentés a munkáltató részéről a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály(a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) felé



2.5.2.32. Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentésével összefüggő adatkezelés, nyilvántartás vezetéseBejelentő űrlap
Nyilvántartásba vétel megtörtént(MJH-FMMF-MMEO)Adatok rögzítése az egységes informatikai rendszerbe(MJH-FMMF-MMEO) Munkavédelmi ellenőrzés lefolytatása a 2.5.2.18. és 2.5.2.19. pontoknak megfelelően, amennyiben indokolt(MJH-FMMF-MMEO)Bejelentés a kivitelező részéről a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály(a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) felé



2.5.2.33. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentésével összefüggő adatkezelésBejelentő űrlap
Nyilvántartásba vétel megtörtént(MJH-FMMF-MMEO)Adatok rögzítése az egységes informatikai rendszerbe(MJH-FMMF-MMEO)Bejelentés a munkáltató részéről a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály(a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) felé



2.5.2.34. Azbesztexpozíció kockázatával járó munkavégzés bejelentésével összefüggő adatkezelésBejelentő űrlap
Nyilvántartásba vétel megtörtént(MJH-FMMF-MMEO)Adatok rögzítése az egységes informatikai rendszerbe( MJH-FMMF-MMEO) Munkavédelmi ellenőrzés lefolytatása a 2.5.2.21. pont szerint, amennyiben indokolt(MJH-FMMF-MMEO)Bejelentés a munkáltató részéről a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi FőosztályMunkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály(a továbbiakban: MJH-FMMF-MMEO) felé



2.6.1.1. A mezőgazdasági termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének termőhelyi ellenőrzése során a kijuttatástechnika (felhasznált készítmények, növényvédelmi gép, növényvédelmi technológia) ellenőrzéseA növényvédelmi tevékenység során a kijuttatástechnika (felhasznált készítmények, növényvédelmi gép, növényvédelmi technológia) ellenőrzése a termőhelyen(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv növényvédelmi tevékenység ellenőrzésérőltermőhelyen
IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi / eljárási bírság határozatNEM

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A helyszíni ellenőrzésés a bemutatott / hiánypótláskéntmegküldött adatok, dokumentumok alapján a növényvédő szerek kijuttatása jogszabályszerűentörténik-e?(MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)
A helyszínen rendelkezésre nem álló adatok, dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)IGENNEM Hiánypótlásra felszólító végzés

Azonnali növényvédelmi tevékenység korlátozás elrendelése(MSZJH NTO) Növényvédelmi tevékenységkorlátozásról szóló végzés
NEM



2.6.1.2. A mezőgazdasági termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének termőhelyi ellenőrzése során az egészségügyi és a kémiai biztonság (időjárási feltételek, környezetvédelmi előírások - élővizek, vadak, egyéb élő szervezetek és élőhelyek védelme - betartása, munkavédelmi előírások betartása, védőeszközök használata) ellenőrzéseA növényvédelmi tevékenység során az egészségügyi és a kémiai biztonság(időjárási feltételek, környezetvédelmi előírások- élővizek, vadak, egyéb élő szervezetek és élőhelyek védelme - betartása, munkavédelmi előírások betartása, védőeszközök használata) ellenőrzése a termőhelyen(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv növényvédelmi tevékenység ellenőrzésérőltermőhelyen
IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi / eljárási bírság határozatNEM

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)
A helyszíni ellenőrzésés a bemutatott / hiánypótláskéntmegküldött adatok, dokumentumok alapján a növényvédelmi tevékenység során az egészségügyi és kémiai biztonság betartásra kerül-e?(MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy Módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)
A helyszínen rendelkezésre nem álló adatok, dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)IGENNEM Hiánypótlásra felszólító végzés

Növényvédelmi tevékenységkorlátozásról szóló végzésAzonnali növényvédelmi tevékenység korlátozás elrendelése(MSZJH NTO)
NEM



2.6.1.3. A mezőgazdasági termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének termőhelyi ellenőrzése során az engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt szakképesítés meglétének, a növényvédő szer felhasználási és vásárlási engedély érvényességének az ellenőrzéseAz engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt szakképesítés meglétének, a növényvédő szer felhasználási és vásárlási engedély érvényességének az ellenőrzése a termőhelyen(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv növényvédelmi tevékenység ellenőrzésérőltermőhelyen
IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi / eljárási bírság határozatNEM

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A bemutatott / hiánypótláskéntmegküldött adatok, dokumentumok alapján a növényvédelmi tevékenység végzése során a személyi feltételek megfelelnek-ea jogszabályban foglaltaknak? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)
A helyszínen rendelkezésre nem álló adatok, dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)IGENNEM Hiánypótlásra felszólító végzés

Azonnali növényvédelmi tevékenység korlátozás elrendelése(MSZJH NTO) Növényvédelmi tevékenység korlátozásról szóló végzés
NEM



2.6.1.4. A mezőgazdasági termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének telephelyi ellenőrzése során a személyi feltételek (növényvédő szer vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező dolgozók, növényvédelmi szakirányító) ellenőrzéseA növényvédő szerek felhasználásához szükséges személyi feltételek(növényvédő szer vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező dolgozók, növényvédelmi szakirányító) ellenőrzése a telephelyen(MSZJH NTO) Telephelyi ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek felhasználása kapcsán
IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozatNEM

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A bemutatott / beküldött dokumentumok (hatályos növényvédő szer vásárlási és felhasználási engedély, munkaszerződés, növényvédelmi szolgáltatói szerződés) alapján a növényvédő szerek jogszabályszerű felhasználásához rendelkezésre álltak-e a személyi feltételek?(MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)
A helyszínen rendelkezésre nem álló dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)IGENNEM Hiánypótlásra felszólító végzés

NEM

Írásbeli értesítés helyszíni ellenőrzés időpontjáról(MSZJH NTO) Értesítés irat



2.6.1.5. A mezőgazdasági termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének telephelyi ellenőrzése során a nyilvántartások (növényvédő szer készlet, növényorvosi vények, kiürült növényvédő szeres göngyölegek) ellenőrzéseA mezőgazdasági termelő növényvédelmi tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartások (növényvédő szer készlet, növényorvosi vények, kiürült növényvédő szeres göngyölegek)ellenőrzése a telephelyen(MSZJH NTO)       Telephelyi ellenőrzési jegyzőkönyv            engedélyköteles termékek               felhasználása kapcsán
IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi / eljárási bírság határozatMásodfokú hatóság határozata

Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A helyszíni ellenőrzés / hiánypótláskéntmegküldött dokumentumok alapján a növényvédelmi tevékenység végzéséhez kapcsolódó nyilvántartások vezetve vannak-e, illetve  megfelelnek-ea jogszabályban foglaltaknak? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)
A helyszínen rendelkezésre nem álló  dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)IGENNEM Hiánypótlásra felszólító végzés

NEM

Írásbeli értesítés helyszíni ellenőrzés időpontjáról(MSZJH NTO) Értesítés irat
NEM



2.6.1.6. A mezőgazdasági termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének telephelyi ellenőrzése során a permetezési napló vezetésének az ellenőrzéseA mezőgazdasági termelő növényvédelmi tevékenységéhez kapcsolódóan a permetezési naplóvezetésének  az ellenőrzése a telephelyen(MSZJH NTO)          Telephelyi ellenőrzési jegyzőkönyv                engedélyköteles termékek                 felhasználása kapcsán
IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi / eljárási bírság határozatNEM

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A helyszíni ellenőrzés / hiánypótláskéntmegküldött adatok, dokumentumok alapján a növényvédelmi tevékenység végzése során a permetezési naplóvezetése  megfelel-ea jogszabályban foglaltaknak? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)
A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)

A helyszínen rendelkezésre nem álló  dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)IGENNEM Hiánypótlásra felszólító végzés

NEM

Írásbeli értesítés helyszíni ellenőrzés időpontjáról(MSZJH NTO) Értesítés irat



2.6.1.7. A mezőgazdasági termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének telephelyi ellenőrzése során a növényvédelmi védőeszközök, elsősegélynyújtó eszközök, ruhaváltásra és tisztálkodásra alkalmas helység meglétének az ellenőrzéseA mezőgazdasági termelő növényvédelmi tevékenységéhez kapcsolódóan a növényvédelmi védőeszközök, elsősegélynyújtó eszközök, ruhaváltásra és tisztálkodásra alkalmas helység meglétének az ellenőrzése(MSZJH NTO)         Telephelyi ellenőrzési jegyzőkönyv               engedélyköteles termékek                 felhasználása kapcsán
IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi / eljárási bírság határozatNEM

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A bemutatott eszközök / hiánypótlásként megküldött dokumentumok alapján a növényvédelmitevékenység végzéséhez szükséges védő-eszközök, elsősegélynyújtó eszközök,ruhaváltásra és tisztálkodásra alkalmas helységrendelkezésre áll-e? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő Visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)
A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)

A helyszínen rendelkezésre nem álló dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)IGENNEM Hiánypótlásra felszólító végzés

NEM

Írásbeli értesítés helyszíni ellenőrzés időpontjáról(MSZJH NTO) Értesítés irat



2.6.1.8. A mezőgazdasági termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének telephelyi ellenőrzése során a veszélyes hulladékok kezelésének az ellenőrzéseA mezőgazdasági termelő növényvédelmi tevékenységéhez kapcsolódóan a veszélyes hulladékok kezelésének az ellenőrzése a telephelyen(MSZJH NTO)          Telephelyi ellenőrzési jegyzőkönyv               engedélyköteles termékek                felhasználása kapcsán
IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi / eljárási bírság határozatNEM

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A bemutatott / hiánypótláskéntmegküldött dokumentumok alapján a növényvédelmi tevékenység végzése során a veszélyes hulladékok kezelésemegfelel-ea jogszabályban foglaltaknak? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő Visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)
A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)

A helyszínen rendelkezésre nem álló  dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)IGENNEM Hiánypótlásra felszólító végzés

NEM

Írásbeli értesítés helyszíni ellenőrzés időpontjáról(MSZJH NTO) Értesítés irat



2.6.1.9. A mezőgazdasági termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének telephelyi ellenőrzése során a termelői növényvédő szer raktár feliratozásának az ellenőrzéseA mezőgazdasági termelő növényvédelmi tevékenységéhez kapcsolódóan a termelői növényvédő szer raktár feliratozásának az ellenőrzése a telephelyen(MSZJH NTO)          Telephelyi ellenőrzési jegyzőkönyv               engedélyköteles termékek                felhasználása kapcsán
IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi / eljárási bírság határozatNEM

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Véglges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A helyszíni ellenőrzés / hiánypótláskéntmegküldött dokumentumok alapján a növényvédelmi tevékenység végzése során a termelői növényvédő szerraktár feliratozása megfelel-ea jogszabályban foglaltaknak? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)
A helyszínen rendelkezésre nem álló  dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)IGENNEM Hiánypótlásra felszólító végzés

NEM

Írásbeli értesítés helyszíni ellenőrzés időpontjáról(MSZJH NTO) Értesítés irat



2.6.1.10. A mezőgazdasági termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységének telephelyi ellenőrzése során a növényvédelmi gép típusának és típusminősítésének az ellenőrzéseA mezőgazdasági termelő növényvédelmi tevékenységéhez kapcsolódóan a növényvédelmi gép típusának és típusminősítésének az ellenőrzése a telephelyen(MSZJH NTO)          Telephelyi ellenőrzési jegyzőkönyv                engedélyköteles termékek                  felhasználása kapcsán
IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi / eljárási bírság határozatNEM

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A helyszíni ellenőrzés / hiánypótláskéntmegküldött dokumentumok alapján a növényvédelmi tevékenység végzése során a növényvédelmi gép típusa és típusminősítése megfelel-ea jogszabályban foglaltaknak? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)
A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)

A helyszínen rendelkezésre nem álló  dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)IGENNEM Hiánypótlásra felszólító végzés

NEM

Írásbeli értesítés helyszíni ellenőrzés időpontjáról(MSZJH NTO) Értesítés irat



2.6.1.11. Szükséghelyzeti felhasználási engedéllyel rendelkező neonikotinoid hatóanyag tartalmú csávázószerek kijuttatása kapcsán történő eljárásHivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataláltal öszesített adattábla alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)        Összesített adattáblaHelyszíni ellenőrzés(MSZJH  NTO)IGENNEM Van-e a vetőgépendefllektor?(MSZJH  NTO)Pneumatikusszívórendszerűvetőgéppel  vet-e?(MSZJH  NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyvJegyző tájékoztatása neonikotinoid készítménnyel csávázott vetőmag vetéséről(MSZJH  NTO) Tájékoztató levélHatósági ellenőrzéslezárása(MSZJH  NTO)IGENMunkavégzés beszüntetése(MSZJH  NTO)Felszólítás a vetőgép deflektorral történő felszerelésére(MSZJH  NTO)Visszaellenőrzés(MSZJH NTO) A vetőgép deflektorraltörténő felszerelésemegtörtént-e?(MSZJH  NTO) Felszólító végzésEllenőrzési jegyzőkönyv
NEM

Hatósági ellenőrzéslezárása(MSZJH  NTO)NEM IGEN
Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé

Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozatMásodfokú hatóság határozataNEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH  NTO) Döntés szankcionálásról (MSZJH  NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH  NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH  NTO)Saját hatáskörben történővisszavonás vagy módosítás (MSZJH  NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH  NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítéses(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)NEMIGENEljárás indítása(MSZJH  NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításáról



2.6.1.12. Szükséghelyzeti felhasználási engedéllyel rendelkező növényvédő szerek kijuttatásának az engedélyezéseBejelentés benyújtásaMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Bejelentés áttételehatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN
       Bejelentés

A szükséghelyzetiengedéllyel rendelkező  növényvédő szerkijuttatása szakmailagindokolt-e?(MSZJH  NTO)Bejelentés áttételeilletékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)Bejelentés megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH  NTO)
Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlHatósági bizonyítványHozzájárulás a növényvédő szer felhasználásához(MSZJH  NTO)Hatósági ellenőrzés a szükséghelyzeti engedélyben foglaltak teljesítéséről(MSZJH  NTO)Függő hatályú végzés(MSZJH  NTO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH  NTO)Azonnali  felhasználási korlátozás elrendelése(MSZJH  NTO) A növényvédő szer kijuttatása a szükség-helyzeti  engedélybenleírt módon történt-e?(MSZJH  NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólHatósági ellenőrzéslezárásal(MSZJH  NTO)NEM

1

IGEN IGEN
Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO) Hozzájárulás megtagadása(MSZJH  NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyvIGENNEM

IGEN
NEM

Eljárás indítása(MSZJH  NTO)
NEM



Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata

2

NEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH  NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH  NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH  NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH  NTO)Saját hatáskörben történő Visszavonás vagy módosítás (MSZJH  NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH  NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)NEM

2.6.1.12. Szükséghelyzeti felhasználási engedéllyel rendelkező növényvédő szerek kijuttatásának az engedélyezése
IGEN



2.6.1.13. A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egység működési engedélyének az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egység működési engedélyének az ellenőrzése(MSZJH NTO)     Ellenőrzési jegyzőkönyv   engedélyköteles termékek             forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)
A helyszínen rendelkezésre nem álló  dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)NEM

Azonnali forgalmi korlátozás elrendelése(MSZJH NTO) Forgalmi korlátozást elrendelő végzés
Be tud-e mutatni  érvényes működésiengedélyt?(MSZJH NTO) NEMA működési engedély alapján forgalmazhat-e növényvédő szert? (MSZJH NTO)IGEN IGENNEM

Hiánypótlásra felszólító végzésIGEN
NEMNEM



2.6.1.14. A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egység személyi feltételeinek (forgalmazásért felelős személy képesítése, engedélye, munkaszerződése/foglalkoztatási jogcíme, egészségügyi alkalmassága) az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egység személyi feltételeinek az ellenőrzése(MSZJH NTO)      Ellenőrzési jegyzőkönyv   engedélyköteles termékek           forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)
A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)

A helyszínen rendelkezésre nem álló  dokumentumok kapcsán hiánypótlásról történő intézkedés (MSZJH NTO)Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH NTO)Azonnali forgalmi korlátozás elrendelése(MSZJH NTO) Forgalmi korlátozást elrendelő végzés
Be tud-e mutatnia forgalmazásért felelős személy  érvényes növényvédő szer forgalmazási engedélyt?(MSZJH NTO) NEMBe tud-e mutatni a felelős személy  érvényes munkaszerződést vagy megfelelő foglalkoztatási  jogcímet?(MSZJH NTO)IGEN NEM

Hiánypótlásra felszólító végzés
IGEN NEM Megfelelnek-e a személyi feltételek a jogszabályban foglaltaknak?(MSZJH NTO)IGENIGEN NEM

NEM NEM



2.6.1.15. A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvédő szerek fajták (gombaölő, rovarölő, gyomirtó) szerinti  elhelyezésének az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvédő szerek fajták (gombaölő, rovarölő,gyomirtó) szerinti elhelyezésének az ellenőrzése(MSZJH NTO)       Ellenőrzési jegyzőkönyv    engedélyköteles termékek            forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításáról

IGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntésszankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Figyelmeztetés és intézkedés a jogszabály szerintiállapot helyreállítására(MSZJH NTO)A növényvédő szerek az eladótérben fajták szerint csoportosítva vannak-e elhelyezve?(MSZJH NTO) NEMIGENVan-e az eladótérben önkiszolgáló rendszerben elhelyezettnövényvédő szer?(MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzésNEMIntézkedés az önkiszolgáló rendszerű elhelyezés megszüntetéséről(MSZJH NTO)IGEN

NEM

Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)Megvalósult-e a jogszabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)    Ellenőrzési jegyzőkönyv     a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGEN
Forgalmi korlátozás azonnali elrendelése(MSZJH NTO) Forgalmi korlátozást elrendelő végzésNEM

   Ellenőrzési jegyzőkönyv     a visszaellenőrzésről



2.6.1.16. A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a raktárhelyiség feliratozásának az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a raktárhelyiség feliratozásának az ellenőrzése(MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításáról

IGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Figyelmeztetés és intézkedés a jogszabály szerint előírtak megvalósítására(MSZJH NTO)Van-e a raktárhelyiség bejáratán a  jogszabályban előírtfelirat?(MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzés

NEM
Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)Megvalósult-e ajogszabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)    Ellenőrzési jegyzőkönyv    a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGENNEMIGEN NEM  Ellenőrzési jegyzőkönyv   a visszaellenőrzésről



2.6.1.17. A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a helyiség szilárd aljzatburkolatának az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a helyiség szilárd aljzatburkolatának az ellenőrzése(MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Figyelmeztetés és felszólítás a jogszabály szerint előírtak megvalósítására(MSZJH NTO)Megfelel-e a kereskedelmi egységhelyiségének az aljzatburkolata a jogszabályban előírtaknak?(MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzés

NEM
Forgalmi korlátozás   elrendelése(MSZJH NTO)Megvalósult-e a jogszabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGEN

NEMIGEN
NEM Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésről



2.6.1.18. A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a helyiség tisztíthatóságának az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a helyiség tisztíthatóságának  az ellenőrzése(MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)  Figyelmeztetés és felszólítás a jogszabály szerint előírtak megvalósítására(MSZJH NTO)Megfelelő-e a kereskedelmi egységhelyiségének a tisztíthatósága a jogszabályban előírtak alapján?(MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzés

NEM
Forgalmi korlátozás   elrendelése(MSZJH NTO)Megvalósult-e a jogszabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv    a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGEN

NEMIGEN
NEM Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv     a visszaellenőrzésről



2.6.1.19. A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a nyílászárók biztonsági követelményeknek való megfelelésének az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a nyílászárók biztonsági követelményeknek való megfelelésének  az ellenőrzése(MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Felszólítás a jogszabály szerintelőírtak megvalósítására(MSZJH NTO)Megfelelnek-e a kereskedelmi egységnyílászárói a biztonsági követelményeknek?(MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzés

NEM
Forgalmi korlátozás   elrendelése(MSZJH NTO)Megvalósult-e a jogszabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGEN

NEMIGEN
NEM Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésről



2.6.1.20. A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a csapadékvíz elvezetésének az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a csapadékvíz elvezetésének   az ellenőrzése(MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Felszólítás a jogszabály szerintelőírtak megvalósítására(MSZJH NTO)Megfelel-e a kereskedelmi egység csapadékvíz elvezetése a követelményeknek?(MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzés

NEM
Forgalmi korlátozás   elrendelése(MSZJH NTO)Megvalósult-e a jogszabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGEN

NEMIGEN
NEM Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésről



2.6.1.21. A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a folyamatos szellőztetés biztosításának az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a folyamatos szellőztetés biztosításának   az ellenőrzése  (MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Felszólítás a jogszabály szerintelőírtak megvalósítására(MSZJH NTO)Biztosítva van-e a kereskedelmi egységben afolyamatos szellőztetés azelőírásoknak megfelelően? (MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzés

NEM
Forgalmi korlátozás   elrendelése(MSZJH NTO)Megvalósult-e a jog-szabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGEN

NEMIGEN
NEM Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésről



2.6.1.22. A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a védőeszközök, elsősegélynyújtó eszközök, ruhaváltásra és tisztálkodásra alkalmas helyiség            meglétének az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a védőeszközök, elsősegélynyújtó eszközök, ruhaváltásra és tisztálkodásra alkalmas helyiség meglétének az ellenőrzése  (MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Felszólítás a jogszabály szerintelőírtak megvalósítására(MSZJH NTO)Van-e ruhaváltásra és tisztálkodásra alkalmas helyiség?Vannak-e jogszabály által előírt védő-eszközök, elsősegélynyújtó eszközök?(MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzés

NEM
Forgalmi korlátozás   elrendelése(MSZJH NTO)Megvalósult-e a jogszabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGEN

NEMIGEN
NEM Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésről Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésről



2.6.1.23.  A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a veszélyes hulladékok kezelésének az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a veszélyes hulladékok kezelésének az ellenőrzése  (MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Felszólítás a jogszabály szerintelőírtak megvalósítására(MSZJH NTO) A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik-e a növényvédőszert forgalmazó kereskedelmiegységben a veszélyeshulladékok kezelése?(MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzés

NEM
Megvalósult-e a jogszabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGEN

NEMIGEN NEM Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésről



2.6.1.24.  A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvédő szerek csomagolásának és címkézésének az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvédő szerek csomagolásának éscímkézésének az ellenőrzése   (MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó,vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Megsemmisítés elrendelése(MSZJH NTO) Van-e a növényvédő szert forgalmazókereskedelmi egységben sérült csomagolású, bontott és/vagy rossz címkével rendelkező növényvédő szer? (MSZJH NTO)  Megsemmisítést elrendelő                határozat

NEM
NEM IGEN

Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésről



2.6.1.25.  A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvédő szerek felhasználhatósági idejének az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvédő szerek felhasználhatósági idejének az ellenőrzése  (MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó,vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Megsemmisítés elrendelése(MSZJH NTO) Van-e a növényvédő szert forgalmazókereskedelmi egységbenlejárt felhasználhatósági idejű növényvédő szer? (MSZJH NTO)  Megsemmisítést elrendelő                határozat

NEM
 Ellenőrzési jegyzőkönyv     a visszaellenőrzésrőlNEM IGEN

Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)



2.6.1.26.  A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvédő szerek biztonsági adatlapjai  meglétének az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvédő szerek biztonsági adatlapjai meglétének az ellenőrzése  (MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Felszólítás a jogszabály szerintelőírtak megvalósítására(MSZJH NTO)Megvannak-e a kereskedelmi egységben forgalmazott növényvédő szerek biztonsági adatlapjai?MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzés

NEM
Megvalósult-e a jogszabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv    a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGEN

NEMIGEN NEM
Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv a visszaellenőrzésről



2.6.1.27.  A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvédő szer forgalmazás általános (I., II., III. forgalmi kategóriájú készítmények) nyilvántartásának az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a növényvédő szer forgalmazás általános(I., II., III. forgalmi kategóriájú készítmények)  nyilvántartásának az ellenőrzése  (MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Felszólítás a jogszabály szerintelőírtak megvalósítására(MSZJH NTO)Megfelel-e a növényvédő szerekáltalánosnyilvántartása? (MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzés

NEM
Megvalósult-e a jogszabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv   a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGEN

NEMIGEN
NEM Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)  Ellenőrzési jegyzőkönyv   a visszaellenőrzésről



2.6.1.28.  A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazásáról vezetett nyilvántartásnak az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazásról vezetett nyilvántartásnak az ellenőrzése  (MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításáról

IGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)Megfelel-e az I., II.forgalmi kategóriájú növényvédő szerek nyilvántartása ajogszabályban foglaltaknak ?(MSZJH NTO)
NEM

NEM IGEN



2.6.1.29.  A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazás vásárlói jogosultságának az  ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazás vásárlói jogosultságának az ellenőrzése  (MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításáról

IGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)Megfelel-e az I., II.forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazásának vásárlói jogosultsága ajogszabályban foglaltaknak ?(MSZJH NTO)
NEM

NEM IGEN



2.6.1.30.  A növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a kiürült növényvédő szeres göngyölegek, lejárt szavatossági idejű  növényvédő szerek megsemmisítéséről, ártalmatlanításáról készült nyilvántartásnak az ellenőrzéseA növényvédő szert forgalmazó kereskedelmi egységben a kiürült  növényvédő szeres göngyölegek, lejárt szavatossági idejű növényvédő szerek megsemmisítéséről, ártalmatlanításáról készült nyilvántartásnak az ellenőrzése  (MSZJH NTO) Ellenőrzési jegyzőkönyv engedélyköteles termékek forgalmazásáról

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
       Növényvédelmi bírság határozat / eljárási bírság határozat

  Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

 Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO) Felszólítás a jogszabály szerintelőírtak megvalósítására(MSZJH NTO)Megfelel-e a göngyölegek ,lejárt szavatossági idejű növényvédő szerek megsemmisítésérőlártalmatlanításáról készült nyilvántartása jogszabályban foglaltaknak?(MSZJH NTO)  Figyelmeztető végzés

NEM
Megvalósult-e a jog-szabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO)     Ellenőrzési jegyzőkönyv    a visszaellenőrzésrőlA hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGEN

NEMIGEN
NEM Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)     Ellenőrzési jegyzőkönyv    a visszaellenőrzésről



Megkeresés szakhatósági   állásfoglalás kiadása növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazás engedélyezési eljárásbanMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH  NTO)Hatáskör fennáll?(MSZJH NTO)        Szakhatósági eljárást megszüntető végzésIlletékességfennáll?(MSZJH NTO) Áttételt elrendelő végzés

A személyi- és tárgyifeltételek megfelelnek-e a növényvédő szer forgalmazáshoz?(MSZJH NTO)

2.6.1.31. Szakhatósági állásfoglalás kiadása növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazás engedélyezési eljárásbanSzakhatósági eljárás megszüntetése hatáskör hiánya miatt (MSZJH NTO)Megkeresés áttétele Illetékesség hiánya miatt(MSZJH NTO)A jegyző megküldte-ea kérelmet és mellékleteit?(MSZJH NTO) A jegyző megkeresése (MSZJH NTO) Megkeresés végzésben   Kérelem és mellékleteiSzakhatósági ellenőrzés(MSZJH NTO) Hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás
A kérelem és mellékleteinek megküldése(Önkormányzat jegyzője) 

Megkeresés (bejelentés másolata, nyilvántartási szám)NEMNEMIGENIGEN
IGEN NEM Jegyző értesítése áttételről(MSZJH NTO) Értesítés áttételről 

IGENNEM  Szakhatósági állásfoglaláskiadása hozzájárulásról(MSZJH NTO)Szakhatósági állásfoglaláskiadása elutasításról(MSZJH NTO)Végleges döntés(MSZJH  NTO) Elutasítószakhatósági állásfoglalás
Jegyzőkönyv helyszíni ellenőrzésről



2.6.1.32. Növény-egészségügyi  bizonyítvány kiállítása növények, növényi termékek export/import forgalmábanKérelem  növény-egészségügyi bizonyítvány kiállítása irántMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Áttételhatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN
          Kérelem               

Fa-csomagolóanyag eseténa fogadó ország  előírásaitbetartották-e?(hőkezelés, jelölés)(MSZJH  NTO)
Áttételilletékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)Az áru származása ésazonossága megfelel-e afuvarokmányon feltüntetett adatoknak?(MSZJH  NTO)

Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlJegyzőkönyvnövény-egészségügyivizsgálatrólExport /import visszautasítása(MSZJH  NTO)Mintavétel az áruból(MSZJH  NTO)
1

IGEN
A vizsgált minta mentes-ezárlati károsítóktól?(MSZJH  NTO)

NEM
IGENAz áruvizuálisan mentes-e a fogadó ország zárlati ( karantén) károsítóitól?(MSZJH  NTO) A minta továbbítása az illetékes vizsgáló laboratóriumba(MSZJH  NTO)   Növény-egészségügyibizonyítványJegyzőkönyv megsemmisítésrőlNEMIGEN

NEMNEM A minta laboratóriumi vizsgálata(Illetékes vizsgáló laboratórium)Intézkedés megsemmisítésről(MSZJH  NTO)Megsemmisítés végrehajtásánakellenőrzése(MSZJH  NTO) Megsemmisítést elrendelőhatározatIGEN Növény-egészségügybizonyítvány kiállítása(MSZJH NTO)
Mintavételi jegyzőkönyvKísérő levél

A kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN Kérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    Tájékoztatás



2.6.1.33.  A vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítás és forgalomba hozatal, valamint az egyéb szemleköteles növények termő-, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó helyeinek az ellenőrzéseIGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
       Megsemmisítést elrendelő határozat,    dokumentációs hiányosság esetén növényvédelmi bírság határozat

Másodfokú hatóság határozata
Zárlati (karantén) károsító gyanúja esetén mintavétel a tüneteket mutató  növényi részből/ károsítóból(MSZJH NTO) Mintavételi jegyzőkönyv

IGENNEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él-e az ügyfél? (MSZJH NTO)

A termőhelyiellenőrzés során a szaporítóanyagvizuálisan mentes-e zárlatikárosító jelenlététől?(MSZJH NTO)Döntés a szaporítóanyag megsemmisítéséről, dokumentációs hiányosság esetén szankcionálás(MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés (Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály)(a továbbiakban:PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

NEM „Forgalmazásra növény-egészségügyi szempontból alkalmas” záradék kerül rávezetésre a jegyzőkönyvre(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv növény-egészségügyi vizsgálatrólAzonnali forgalmi korlátozás elrendelése    (MSZJH NTO)
Bejelentés a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállításról/forgalomba hozatalról, az egyéb szemleköteles növényektermő-, tároló-, berakó- és forgalmazó helyeirőla Megyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztályára a továbbiakban: MSZJH NTO) Bejelentés

IGEN NEM
Hatáskörfennáll?(MSZJH NTO)Illetékesség fennáll?(MSZJH NTO) Bejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt   (MSZJH NTO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt   (MSZJH NTO) Áttételt elrendelő végzésNEM Áttételt elrendelő végzésIGEN

Minta kísérő levél  Laboratóriumi vizsgálati eredmény Forgalmi korlátozás feloldása   (MSZJH NTO)    Forgalmi korlátozást feloldó végzésIGENNEMA minta mentes-e zárlati károsítótól? (MSZJH NTO)
A készletnyilvántartás, címkézés, származási igazolványok megfelelnek-e az előírásoknak?(MSZJH NTO) IGEN

NEM NEM
Megsemmisítés végrehajtása(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv megsemmisítésről

Adatrögzítés az AIR számítógépes szakrendszerben   (MSZJH NTO)
NEMNövény-egészségügyi zárlati intézkedések(MSZJH NTO) Zárlati határozatA Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása(MSZJH NTO)

A  minta továbbítása a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adott károsító meghatározására alkalmas károsító diagnosztikai laboratóriumába(MSZJH NTO)Laboratóriumi vizsgálat    (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalkárosító diagnosztikai laboratóriuma) Tájékoztató levél



2.6.1.34. Zárlati növényi károsítók felderítése, zárlati növényi károsítóval való fertőzési veszély észlelése esetén mintavétel a növényből, növényi termékből, károsítóból, valamint termelési, tárolási, szállítási, fuvarozási, forgalomba hozatali és felhasználási korlátozások elrendelése

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Zárlati intézkedésekrőlszóló határozat

 Másodfokú hatóság határozata

A minta továbbítása a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adott károsító meghatározására alkalmas Károsító diagnosztikai laboratóriumába(MSZJH NTO)    Megsemmisítést elrendelőhatározat 
IGENNEM

Hivatalból induló helyszíni zárlati növényi károsító felderítés a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves növény-egészségügyi  ellenőrzési terve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

Döntés a szaporítóanyag megsemmisítéséről(MSZJH NTO)
Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy  módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

Mintavétel a tüneteket mutató növényi részből / károsítóból(MSZJH NTO)A helyszíni vizuális vizsgálat alapján észlelhető-e zárlati növényi károsítógyanúja?(MSZJH NTO)IGEN
NEM

Azonnali termelési, tárolási, szállítási, forgalmi, felhasználási korlátozás elrendelése(MSZJH NTO) Korlátozást feloldó végzés
NEM

A zárlati növényi károsítótól való vizuális mentesség igazolása(MSZJH NTO)    Jegyzőkönyv növény-egészségügyi vizsgálatrólAdatrögzítés az AIR számítógépes szakrendszerben(MSZJH NTO) Mintavételi jegyzőkönyvMinta kísérő levélLaboratóriumi vizsgálat(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Károsító Diagnosztikai Laboratóriuma)) Laboratóriumi vizsgálati eredményA minta mentes-e zárlati növényi károsítótól? (MSZJH NTO) Termelési, tárolási, szállítási, forgalmi, felhasználási korlátozás feloldása(MSZJH NTO)IGEN
Növény-egészségügyi zárlati intézkedések(MSZJH NTO)

NEM

Jegyzőkönyv megsemmisítésrőlNövényvédelmi bírság kiszabása(MSZJH NTO) Növényvédelmi bírságMegsemmisítés ellenőrzése(MSZJH NTO)Bejelentette-eaz ügyfél a megsemmisítésidőpontját? (MSZJH NTO)IGEN NEM Betartotta-e a zárlatiintézkedéseket? (MSZJH NTO)NEM Jegyzőkönyv zárlatiintézkedések betartásárólIGEN



2.6.1.35. Növényi szaporítóanyagot előállítók nyilvántartásba vétele és egyedi azonosító számmal történő ellátásaKérelem benyújtásaMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Bejelentés áttételehatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN         Kérelembejelentési űrlappal Bejelentés áttételeilletékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)
A kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH  NTO)

Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételről  Illetékfizetésre felszólítóvégzésFelszólítás illetékfizetésre(MSZJH  NTO)
Függő hatályú  végzés hozása(MSZJH  NTO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH  NTO)NEMIGEN

IGEN Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO)     Hiánypótlásra felszólítóvégzésNEM
NEMIlletékfizetés megtörtént-e?(MSZJH  NTO) Hatósági nyilvántartásba vételés egyedi azonosító számkiadása(MSZJH  NTO) Határozat növény-egészségügyiregisztrációs számkiadásárólHatósági nyilvántartásba vételés egyedi azonosító számkiadásának megtagadása(MSZJH  NTO) Megtagadó végzés

IGEN
IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé   Másodfokú hatóság határozataNEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH  NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH  NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH  NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH  NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH  NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)NEM

   Függő hatályúvégzésA kérelmet a megfelelő formában terjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN Kérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)   Kérelem visszautasításáról szóló végzés



2.6.1.36. Növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása iránti kérelem elbírálása vetőmag- és szaporítóanyag előállítóknál Kérelem benyújtásaMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Áttételhatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN
       Kérelem támogatott növény-  egészségügyi vizsgálatokban             való részvételre

Az ügyfél rendelkezik-enövény-egészségügyi nyilvántartási számmal és határidőelőtt jelentette-e be a szaporítóanyag  előállítótevékenységet?(MSZJH  NTO)
Áttételilletékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)

A kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH  NTO)
Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlTámogató határozatDöntés növény-egészségügyivizsgálatok költségeinektámogatásáról(MSZJH  NTO)Függő hatályú  végzés kiadása(MSZJH  NTO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH  NTO) NEM

1

IGEN IGEN
Jogorvoslattal él-eaz ügyfél(MSZJH  NTO)

NEMIGEN Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO) Döntés növény-egészségügyi vizsgálatok költségeitámogatásának elutasításáról(MSZJH  NTO) Hiánypótlásra felszólítóvégzésNEM Elutasító határozatNEMIGEN
Függő hatályú végzésNEM

Kérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé Másodfokú hatóság határozata

2
NEMVégleges döntés

Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)
NEM

2.6.1.36. Növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása iránti kérelem elbírálása vetőmag- és szaporítóanyag előállítóknál 
IGEN



2.6.1.37. Az engedélyköteles termékekből származó növényvédőszer-maradék mennyiségének az ellenőrzése a növényben, növényi termékben, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban, az export, import és kereskedelmi forgalombanMintavétel növényvédő szer-maradéktartalom meghatározására növényből, növényi termékből, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban, az export, import és kereskedelmi forgalomban(MSZJH NTO) E100, E101 számúmintavételi jegyzőkönyvIgazolás a minta átvételéről azE100, E101 számúmintavételi jegyzőkönyv fejlécénA minta beszállítása a vizsgálatot végző laboratóriumba (Növényvédő szer-maradék analitikai laboratórium)Laboratóriumi vizsgálat  növényvédő szer-maradék tartalom megállapítása céljából (Növényvédő szer-maradék analitikai Laboratórium) Laboratóriumi vizsgálatieredményA laboratóriumi vizsgálati eredmény legenerálása és kinyomtatása az Élelmiszerlánc-biztonsági számítógépes rendszerből (ÉLB)(MSZJH NTO)IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat

NEM

Másodfokú hatóság határozata

Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségéről
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A vizsgált minta tartalmaz-e az adott növénykultúrában határérték feletti, vagy nem engedélyezett növényvédő szer-maradék hatóanyagot?(MSZJH NTO)
Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó, vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

Növény, növényi termék megsemmisítése(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv megsemmisítésről
NEM

Azonnali forgalmi korlátozás elrendelése(MSZJH NTO) Forgalmi korlátozást elrendelő végzésA megsemmisítésigazolt-e?(MSZJH NTO) IGENEljárási bírság kiszabása(MSZJH NTO) Eljárási bírságNEM



2.6.1.38. Az engedélyköteles termékekből származó nitrát-, nitrit mennyiségének az ellenőrzése a növényben, növényi termékben, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban, az export, import és kereskedelmi forgalombanMintavétel nitrát-, nitrittartalom meghatározására növényből, növényi termékből, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban, az export, import és kereskedelmi forgalomban(MSZJH NTO) E100, E101 számúmintavételi jegyzőkönyvLaboratóriumi vizsgálat nitrát-, nitrittartalom megállapítása céljából (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal illetékes laboratóriuma)   Laboratóriumi vizsgálatieredményIGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
   Növényvédelmi bírság határozat

NEM

Másodfokú hatóság határozata

 Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségéről
Eljárás indítása(MSZJH NTO)   Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A vizsgált minta tartalmaz-e határérték feletti nitrátot, nitritet?(MSZJH NTO)
Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

Növény, növényi termék megsemmisítése(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv megsemmisítésről
NEM

Azonnali forgalmi korlátozás elrendelése(MSZJH NTO)     Forgalmi korlátozást elrendelő végzésA megsemmisítésigazolt-e?(MSZJH NTO) IGENEljárási bírság kiszabása(MSZJH NTO) Eljárási bírságNEM
A minta továbbításaa vizsgálatot végző laboratóriumba (MSZJH NTO) Kísérő levél



2.6.1.39. Az engedélyköteles termékekből származó nehézfém mennyiségének az ellenőrzése a növényben, növényi termékben, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban, az export, import és kereskedelmi forgalombanMintavétel nehézfémtartalom meghatározására növényből, növényi termékből, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban, az export, import és kereskedelmi forgalomban(MSZJH NTO) E100, E101 számúmintavételi jegyzőkönyvLaboratóriumi vizsgálat nehézfém tartalom megállapítása céljából (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal illetékes laboratóriuma)   Laboratóriumi vizsgálatieredményIGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Növényvédelmi bírság határozat

NEM

Másodfokú hatóság határozata

    Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségéről
Eljárás indítása(MSZJH NTO)   Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A vizsgált minta tartalmaz-e határérték feletti nehézfémet?(MSZJH NTO)
Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

Növény, növényi termék megsemmisítése(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv megsemmisítésről
NEM

Azonnali forgalmi korlátozás elrendelése(MSZJH NTO)    Forgalmi korlátozást elrendelő végzésA megsemmisítésigazolt-e?(MSZJH NTO) IGENEljárási bírság kiszabása(MSZJH NTO) Eljárási bírságNEM
A minta továbbításaa vizsgálatot végző laboratóriumba (MSZJH NTO) Kísérő levél



2.6.1.40. Az engedélyköteles termékekből származó egyéb toxikus anyagok mennyiségének az ellenőrzése a növényben, növényi termékben, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban, az export, import és kereskedelmi forgalombanMintavétel egyéb toxikus anyagtartalom meghatározására növényből, növényi termékből, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban, az export, import és kereskedelmi forgalomban(MSZJH NTO) E100, E101 számúmintavételi jegyzőkönyvLaboratóriumi vizsgálat egyéb toxikus anyagtartalom megállapítása céljából (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal illetékes laboratóriuma)    Laboratóriumi vizsgálatieredményIGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
   Növényvédelmi bírság határozat

NEM

Másodfokú hatóság határozata

     Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségéről
Eljárás indítása(MSZJH NTO)   Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A vizsgált minta tartalmaz-e határérték felett egyéb toxikus anyagot?(MSZJH NTO)
Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

Növény, növényi termék megsemmisítése(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv megsemmisítésről
NEM

Azonnali forgalmi korlátozás elrendelése(MSZJH NTO)  Forgalmi korlátozást elrendelő végzés Megsemmisítésigazolt-e?(MSZJH NTO) IGENEljárási bírság kiszabása(MSZJH NTO) Eljárási bírságNEM
A minta továbbításaa vizsgálatot végző laboratóriumba (MSZJH NTO) Kísérő levél



2.6.1.41. A termelő, illetve földhasználó parlagfű elleni  növényvédelmi kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése külterületen, közérdekű védekezés elrendelése az élelmiszterláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén 
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
      Növényvédelmi bírságot és   eljárási költséget megállapító határozat, közérdekű védekezés költségét megállapító végzés  

Másodfokú hatóság határozata
Parlagfű mentesítés ellenőrzésével kapcsolatos eljárási költség kiszámítása(MSZJH NTO) Feljegyzés parlagfű mentesítés ellenőrzésével kapcsolatos eljárási költség elszámolásrólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Földhivatali Főosztály parlagfű bemérési jegyzőkönyve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)

A közérdekű védekezés kultúrnövény károsodása nélkül elvégezhető-e?(MSZJH NTO)
Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés (Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály)(a továbbiakban: PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

NEM Közérdekű védekezés elrendelése(MSZJH NTO) Közérdekű védekezést elrendelő határozatTájékoztatás a közérdekű védekezéselrendeléséről (Mentesítést végző Vállalkozó, Magyar Államkincstár, az ingatlan fekvése és az ügyfél lakóhelye szerinti Önkormányzat Jegyzője) Közérdekű védekezés          végrehajtásának ellenőrzése             (MSZJH NTO) Hivatalos feljegyzés parlagfű-mentesítésvisszaellenőrzéséről
Tartalmaz-e a parlagfű bemérési jegyzőkönyv az eljárásszempontjából mindenlényeges adatot? (MSZJH NTO)IGEN Tájékoztató levél

A parlagfű bemérési jegyzőkönyv indoklással ellátott visszaadásaa Földhivatali Főosztálynak a Parlagfű Információs Rendszeren (PIR) keresztül (MSZJH NTO)NEM Hivatalos feljegyzés 

NEM



2.6.1.42.  Intézkedés a növénytermesztő gazdasági szereplő Öko rendelkezések megsértéséről, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezés jogosulatlan használatáról való tudomásszerzés esetén IGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé   Másodfokú hatóság határozataIGENNEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él-e az ügyfél? (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés (Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály)(a továbbiakban:PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

NEMBejelentés öko rendelkezések megsértéséről, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezés jogosulatlan használatárólMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) BejelentésHatáskör fennáll?(MSZJH NTO)Illetékességfennáll?(MSZJH NTO) Bejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt   (MSZJH NTO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt   (MSZJH NTO) Áttételt elrendelő végzés
NEM Áttételt elrendelő végzés

NEM

Értesítés növényvédelmi tevékenység helyszíni ellenőrzéséről   (MSZJH NTO) Értesítés iratIGENTörtént-e öko rendelkezések megsértése,ökológiai termelésre utalókifejezés jogosulatlan használata?(MSZJH NTO) Helyszíni ellenőrzés lezárása   (MSZJH NTO) Jegyzőkönyv helyszíni ellenőrzésrőlÖkológiai tanúsító szervezetek tájékoztatása   (MSZJH NTO)IGEN
NEM

Ökológiai tanúsítás felfüggesztése(Illetékes Ökológiai Tanúsító Szervezet) Tájékoztató levélTanúsító lapDöntés szankcionálásról   (MSZJH NTO) Elsőfokú határozatA Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalNövény-, Talaj- és Agrár-környezetvédelmi Igazgatóság tájékoztatása a döntésről   (MSZJH NTO) Tájékoztató levélAz ökológiai tanúsító szervezetektájékoztatása a döntésről   (MSZJH NTO) Tájékoztató levél



2.6.1.43. A zöldség, gyümölcs és az előállításukkal, forgalomba hozatalukkal kapcsolatos követelmények betartásának az ellenőrzéseA zöldség, gyümölcs és az előállításukkal, forgalomba hozatalukkal kapcsolatos minőségi követelmények betartásának az ellenőrzése(MSZJH NTO)

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
      Élelmiszer ellenőrzési bírság határozat /Élelmiszerlánc felügyeleti bírsági határozat

  Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításáról

IGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

MINELLA adatbázis alapjánkiválasztott kereskedelmiegység ellenőrzése(MSZJH NTO) Megfelelt-e a vizsgált zöldség-gyümölcs minta a jogszabályban foglalt azonossági és megfelelőségi követelményeknek?(MSZJH NTO)

NEM
Azonnali forgalmi korlátozáselrendelése(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv a megsemmisítésrőlNEM

Forgalmazás megtiltása(MSZJH NTO) IGEN  Jegyzőkönyv aforgalmazás megtiltásárólÖsszhangba hozható-ea követelményekkel? (MSZJH NTO)NEM Újraválogatás, újrajelöléselrendelése(MSZJH NTO)IGENNEM  Forgalmi korlátozástelrendelő végzésA növény, növényi termékmegsemmisítésének elrendelése(MSZJH NTO) A megsemmisítésigazolt-e? (MSZJH NTO) IGEN Eljárási bírság
Hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)

Eljárási bírság kiszabása(MSZJH NTO)



Kérelem Megyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH  NTO)

Végleges döntés(MSZJH  NTO)

Hatáskör fennáll?(MSZJH NTO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH NTO)   Áttételt elrendelő végzés
Első betárolásihely-e?(MSZJH NTO)

2.6.1.44. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja, nyilvántartásba vételeKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt (MSZJH NTO)Kérelemáttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH NTO)
Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek(MSZJH NTO) Hatósági bizonyítványkiállítása(MSZJH NTO) Elektronikus tájékoztató levél   Hatósági bizonyítványHiánypótlásról történőintézkedés(MSZJH NTO) Megtagadó határozat

NÉBIH EKÁER részéretájékoztatás küldése

KérelemNEMNEMIGENIGEN IGENNEM
Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH NTO)  Értesítés áttételről 

Hatósági bizonyítványkiállításának megtagadása(MSZJH NTO)NEM

Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH NTO)  Értesítés áttételről 
IGEN

HiánypótlásnakEleget tett-e?(MSZJH NTO)  Hiánypótlásról szólóvégzésIGEN NEMKérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



2.6.1.45. Talajjavítási engedélyezési eljárás Talajjavítási  kérelem és Talajvédelmi terv benyújtásaMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Áttételhatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzés
IGEN

       KérelemTalajvédelmi tervÁttételilletékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlFüggő hatályú határozat Termőföld tulajdonosok értesítése(MSZJH NTO)Hiánypótlás elrendelése(MSZJH  NTO)

1
NEMHiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO) Hiánypótlásra felszólító végzésElutasító határozatFüggő hatályú  határozatmeghozatala(MSZJH  NTO) Engedély kiadása(MSZJH NTO) Értesítés

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé   Másodfokú hatóság határozataNEMVégleges  döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó  vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)NEMIGEN

HatározatIGEN
Kérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



2.6.1.46. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezési eljárásTereprendezési kérelem és Talajvédelmi terv benyújtásaMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Áttételhatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN        Kérelem Talajvédelmi tervÁttételilletékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)A kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH  NTO)
Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlFüggő hatályúhatározatTermőföld tulajdonosokértesítése(MSZJH NTO)Függő hatályú  határozat(MSZJH  NTO)Hiánypótlás elrendelése(MSZJH  NTO)NEM

1
NEMIGENHiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO)    Hiánypótlásra felszólítóvégzésElutasító határozat

Függő hatályú  határozat(MSZJH  NTO) Engedély kiadása(MSZJH NTO) Értesítés

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé   Másodfokú hatóság határozataNEMVégleges  döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO) Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levél  Iratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)NEMIGEN

IGEN HatározatFüggő hatályúhatározatSzakhatóságimegkeresés(MSZJH NTO) Szakvélemény készítése(Bányászati Osztály) FeljegyzésszakvéleményrőlHozzájárulástmegadja-e?(MSZJH  NTO) IGENNEM
Kérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



2.6.1.47. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése Engedélyezés iránti kérelem és Talajvédelmi terv benyújtásaMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Áttételhatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN        Kérelem Talajvédelmi tervÁttételilletékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)A kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH  NTO)
Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlFüggő hatályú határozatTermőföld tulajdonosok értesítése(MSZJH NTO)Függő hatályú  határozat meghozatala(MSZJH  NTO)Hiánypótlás elrendelése(MSZJH  NTO) NEM

1
NEMIGEN Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO)     Hiánypótlásra felszólítóvégzéstElutasító határozat

Függő hatályú  határozatmeghozatala(MSZJH  NTO) Engedély kiadása(MSZJH NTO) Értesítés

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé Másodfokú hatóság határozataNEMVégleges  döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó  vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)NEMIGEN

IGEN Határozat
Kérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



2.6.1.48. Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése, engedély meghosszabbítása Kérelem szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdaságicélú felhasználásának engedélyezésére és Talajvédelmi terv benyújtásaMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Áttételhatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN        KérelemTalajvédelmi terv Áttétel illetékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)A kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH  NTO)
Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételről

VégzésFeljegyzésTermőföld tulajdonosokkiértesítése(MSZJH NTO)Függő hatályú  határozat(MSZJH  NTO) Hiánypótlás elrendelése(MSZJH  NTO)NEM NEMIGEN    Hiánypótlásra felszólító végzést
Elutasító határozat

Függő hatályú határozat(MSZJH  NTO)
Szakhatóságok ésszakkérdéseket vizsgálóhatóságok megkeresése(MSZJH NTO)

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé   Másodfokú hatóság határozataNEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)NEMIGEN

IGEN Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi Igazgatóság Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO)Hozzájárulástmegadják-e?(MSZJH NTO)  Határozat
   Függő hatályúhatározat   Függő hatályúhatározatMSZJH Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi FőosztályMSZJH Népegészségügyi Osztály NEMIGEN

Kérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



  Bejelentés hígtrágya termőföldön történő felhasználásáról, Talajvédelmi terv benyújtásaMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály(a továbbiakban: MSZJH  NTO)Hatáskör fennáll?(MSZJH NTO)     Áttételtelrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH NTO) Áttételt elrendelő végzés
Hiánypótlásnak elegettett-e?(MSZJH NTO)

2.6.1.49. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának bejelentéséhez igazolás kiadásaBejelentés áttételehatáskör hiánya miatt(MSZJH NTO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH NTO)A bejelentés megfelel-e a tartalmi, formai követelményeknek?(MSZJH NTO) Felszólítás hiánypótlásra(MSZJH NTO)     Hiánypótlásra felszólítóvégzés  Figyelemfelhívó levélIgazolás kiadása(MSZJH NTO)

BejelentésTalajvédelmi tervNEMNEMIGENIGEN
IGEN NEM Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH NTO) Értesítés áttételről 

IGENVégleges döntés(MSZJH  NTO)

Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH NTO) Értesítés áttételről 
Figyelmeztetés atevékenység bejelentésnélküli minősítésére(MSZJH NTO)NEM

Kérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



2.6.1.50. Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése, engedély meghosszabbítása Kérelem nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termő-földön történő felhasználásának engedélyezésére és Talajvédelmi terv benyújtásaMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Áttétel hatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN        KérelemTalajvédelmi terv Áttételilletékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)A kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH  NTO)
Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételről

VégzésFeljegyzésTermőföld tulajdonosokkiértesítése(MSZJH NTO)Függő hatályú  határozat(MSZJH  NTO) Hiánypótlás elrendelése(MSZJH  NTO)NEM

1
NEMIGEN    Hiánypótlásra felszólító végzéstElutasító határozat

Függő hatályú  határozat(MSZJH  NTO)
Szakhatóságok ésszakkérdéseket vizsgálóhatóságok megkeresése(MSZJH NTO)

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé  Másodfokú hatóság határozataNEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)NEMIGEN

IGEN Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi Igazgatóság Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO)Hozzájárulástmegadják-e?(MSZJH NTO)  Határozat
   Függő hatályúhatározat   Függő hatályúhatározatMSZJH Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi FőosztályMSZJH Népegészségügyi Osztály NEMIGEN

Kérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



2.6.1.51. Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése, kivéve a mezőgazdasági táblán keletkező növényi maradványokat  Engedélyezés iránti kérelem és Talajvédelmi terv benyújtásaMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Áttétel hatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN
       Kérelem Talajvédelmi tervÁttételilletékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)A kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH  NTO)

Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlFüggő hatályú határozatTermőföld tulajdonosok értesítése(MSZJH NTO)Függő hatályú  határozat meghozatala(MSZJH  NTO)Hiánypótlás elrendelése(MSZJH  NTO)NEM

1
NEMIGEN Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO)    Hiánypótlásra felszólítóvégzéstElutasító határozat

Függő hatályú  határozatmeghozatala(MSZJH  NTO) Engedély kiadása(MSZJH NTO) Értesítés

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé     Másodfokú hatóság határozataNEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonásvagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)NEMIGEN

IGEN HatározatKérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



2.6.1.52. Az árutermelő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve a csemege- és alanyszőlő) telepítéséhez készített ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv és a szőlőtelepítést megalapozó egyszerűsített  talajvédelmi terv jóváhagyása Kérelem benyújtása szőlőtelepítés talajvédelmi tervének jóváhagyásáhozMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Áttétel hatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN
       KérelemTalajvédelmi terv Áttétel illetékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)

A kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH  NTO)
Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételről

Elutasító határozatNEM

1
IGEN   Hiánypótlásra felszólítóvégzéstHatározat telepítési terv jóváhagyásárólTelepítési tervelutasítása(MSZJH NTO)

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé   Másodfokú hatóság határozataNEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése  (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)NEMIGENIGENTalajvédelmi terv jóváhagyása(MSZJH  NTO) Hiánypótlás elrendelése(MSZJH  NTO) Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO) NEMKérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



2.6.1.53.  Talajvédelmi hatósági ellenőrzésTalajvédelmi hatósági ellenőrzés  (MSZJH NTO) Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Talajvédelmibírság határozatEljárás indítása(MSZJH NTO)   Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)Betartotta-e a földhasználó a jogszabályban előírt talajvédelmi előírásokat? (MSZJH NTO)

NEM
Megvalósult-e a jog-szabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO) A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGENNEM IGEN

NEM Felszólítás a jogszabálybanelőírtak betartására(MSZJH NTO)NEM Visszaellanőrzés(MSZJH NTO)

  Másodfokú hatósághatározata



2.6.1.54. A talajvédelmi terv vagy kiviteli terv tartalma alapján a talajvédelmi járulékkal érintett humuszos termőréteg mennyiségének és a talajvédelmi járulék mértékének a  megállapítása        Kérelem talajvédelmi járulék megállapításáraMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Áttételhatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN
       Kérelem Áttételilletékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)

A kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH  NTO)
Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételről

Elutasító határozatNEM

1

IGEN  Hiánypótlásra felszólítóvégzést  Határozat talajvédelmijárulékrólKérelemelutasítása(MSZJH NTO)

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé    Másodfokú hatóság határozataNEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)NEMIGEN IGENTalajvédelmi járulékmegállapítása(MSZJH  NTO) Hiánypótlás elrendelése(MSZJH  NTO) Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO) NEMTájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé

Kérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



2.6.1.55.  A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló rendelet előírásai betartásának az ellenőrzéseA vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló rendelet előírásai betartásának az  ellenőrzése  (MSZJH NTO)  Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
Talajvédelmibírság határozat

   Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO)  Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)Betartotta-e a földhasználó a  vonatkozójogszabály  előírásait(MSZJH NTO)

NEM
Megvalósult-e a jog-szabály  szerinti állapot? (MSZJH NTO) A hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH NTO)IGENNEM IGEN

NEM
Felszólítás a jogszabálybanelőírtak betartására(MSZJH NTO)NEM Visszaellenőrzés(MSZJH NTO)



2.6.1.56. A kölcsönös megfeleltetési (KM) szabályok betartásának ellenőrzéseA KM térképek és KM dokumentumok papír alapú  legenerálása az ALI számítógépes szakrendszerből(MSZJH NTO)Hivatalból induló eljárás a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére kijelölt mezőgazdasági termelőknél Megyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Helyszíni ellenőrzési akta összeállítása és továbbítása az Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztályra

Az ellenőrizendő ügyfél  elérhetőségének a lekérése az ALI számítógépes szakrendszerből(MSZJH NTO)Írásbeli értesítés helyszíni ellenőrzés időpontjáról(MSZJH NTO) Értesítés iratTelefonon történő értesítés helyszíni ellenőrzés időpontjáról(MSZJH NTO) Hivatalos feljegyzés telefonontörténő értesítésrőlVan-e telefonos elérhetőség?(MSZJH NTO) IGENNEMHelyszíni ellenőrzés(MSZJH NTO) Igazolás kölcsönös megfeleltetés ellenőrzésérőlA papír alapú jegyzőkönyv megállapításainak a rögzítése az ALI szakrendszerben(MSZJH NTO)Kinyomtatott helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvmegküldése az ügyfélnek(MSZJH NTO) Tájékoztató levél
Kísérő levél

KM ellenőri vizsga letétele(MSZJH NTO)
       JFGK 10 kölcsönös megfeleltetés ellenőrzési betétlap 1, 2    JFGK 1 kölcsönös megfeleltetés ellenőrzési betétlap 1, 2Kölcsönös megfeleltetés ellenőrzési adatlap

Vezetői felülvizsgálat(MSZJH NTO)Szükséges-e ismételt helyszíni ellenőrzés?(MSZJH NTO)IGEN Lezárt ellenőrzési jegyzőkönyv véglegesítése(MSZJH NTO)

NEM
NEM



2.6.1.57.Növényvédő szer vásárlására,  felhasználására, forgalmazására jogosító engedély kiadásaKérelem benyújtásaMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) Kérelem áttételehatáskör hiánya miatt(MSZJH  NTO)Hatáskörfennáll?(MSZJH  NTO) NEMIlletékességfennáll?(MSZJH  NTO)IGEN  Áttételt elrendelővégzésIGEN
       Kérelem Kérelem áttételeilletékesség hiánya miatt(MSZJ  NTO)

A kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH  NTO)
Ügyfél értesítése áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlNEM Áttételt  elrendelő végzésÜgyfél  értesítése  áttételről(MSZJH  NTO) Értesítés áttételrőlFizetési felhívástelrendelő végzésFizetési felhívás (MSZJH  NTO)

Függő hatályú  végzés(MSZJH  NTO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH  NTO)NEM
1

IGEN
Jogorvoslattal él-eaz ügyfél(MSZJH  NTO)IGEN Hiánypótlásnakeleget tett-e?(MSZJH  NTO) Hiánypótlásra felszólítóvégzéstNEM

NEMEljárási díjat befizette-e?(MSZJH  NTO) Engedély kiállítása(MSZJH  NTO) Engedély
Engedélykiadásának megtagadása(MSZJH  NTO) Megtagadó végzés

IGEN
NEMNEMIGEN

Hatósági bizonyítványEngedély rögzítése azAIR számítógépes rendszerben(MSZJH  NTO) Függő hatályú  végzés
Kérelem visszautasítása(MSZJH  NTO)NEM    TájékoztatásA kérelmet az előírt formábanterjesztették elő?(MSZJH  NTO)IGEN



Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé Másodfokú hatóság határozata

2

NEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH  NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH  NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH  NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás, vagy módosítás (MSZJH  NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH  NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

NEM
2.6.1.57. Növényvédő szer vásárlására,  felhasználására, forgalmazására jogosító engedély kiadása



2.6.1.58. Szakértői közreműködés agrár-környezet-gazdálkodási támogatási jogcím ellenőrzésébenHivatalból induló szakértői közreműködés az agrár-környezet-gazdálkodási támogatási jogcím ellenőrzésére kijelölt mezőgazdasági termelőknélMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Szakértői Igazoló Lap továbbítása a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmiIgazgatóságnak(MSZJH NTO)

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály heti ütemterve alapjána közös ellenőrzés megtervezése, egyeztetése(MSZJH NTO)Szakértői közreműködés közös ellenőrzés keretében(MSZJH NTO) Szakértői vizsgálati lap
Vezető helyszíni ellenőri jegyzőkönyv hitelesítése(MSZJH NTO) Vezető ellenőri helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv

Szakértői igazoló lap hitelesítése(MSZJH NTO) Kísérő levél

Heti ütemterv közös ellenőrzésekrőlMunkaszervezésilegmegvalósítható-ea közös ellenőrzés?(MSZJH NTO)Szakértői közreműködés közös ellenőrzés nélkül(MSZJH NTO) IGENNEM
Szakértői igazoló lap

Adminisztratív ellenőrzési jegyzőkönyvHelyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvA helyszíni ellenőrzés alapjána vezető helyszíni ellenőri jegyzőkönyv kitöltése    (Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály )



2.6.1.59. Növényvédő szer elsodródás kivizsgálásaIGEN

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé Másodfokú hatóság határozataIGENNEMVégleges döntés
Jogorvoslattal él-e az ügyfél? (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés (Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály)(a továbbiakban:PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

NEMBejelentés növényvédő szer elsodródás gyanújárólMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO) BejelentésHatáskör fennáll?(MSZJH NTO) Illetékességfennáll?(MSZJH NTO) Bejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt   (MSZJH NTO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt   (MSZJH NTO) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzés

NEM

Helyszíni ellenőrzés   (MSZJH NTO) Jegyzőkönyv helyszíni ellenőrzésrőlIGEN NEMPermetezési napló bekéréseaz érintettektől   (MSZJH NTO) Adatszolgáltatásrafelszólító végzés A helyszínen tapasztaltak alapján indokolt-ea mintavétel?(MSZJH NTO) Helyszíni ellenőrzés lezárása   (MSZJH NTO)NEM A bejelentő tájékoztatása a megállapításokról   (MSZJH NTO) Tájékoztató levélMintavétel a vélhetően növényvédő szerelsodródással  érintett növényi kultúrábólés a szomszédos növényi kultúrából   (MSZJH NTO)IGEN A minta beszállítása a növényvédő szer-maradékanalitikai laboratóriumba   (MSZJH NTO) E 100, E 101 számú mintavételi jegyzőkönyvIgazolás a minta átvételérőlaz E 100, E 101 számú mintavételi jegyzőkönyvönLaboratóriumi vizsgálat(Miskolci Növényvédő szer-maradák Analitikai Laboratórium Laboratóriumi vizsgálati eredményA laboratóriumi vizsgálati eredmény legenerálása és kinyomtatása az ÉLB számítógépes szakrendszerből   (MSZJH NTO)A minták valamelyiketartalmaz-e az adott növénykultúrában nem engedélyezett növényvédő szerhatóanyagot? (MSZJH NTO) A feltételezett károkozó tájékoztatása a vizsgált minták megfelelőségéről(MSZJH NTO)A bejelentő tájékoztatásaa vizsgált minták megfelelőségéről(MSZJH NTO) Tájékoztató levélTájékoztató levélNEMDöntés szankcionálásról a károkozóval vagy a bejelentővel szemben(MSZJH NTO)IGEN Növényvédelmi / eljárási bírság határozat



2.6.1.60. A zöldség, gyümölcs nyomonkövethetőségének ellenőrzése őstermelőknélA zöldség, gyümölcs nyomonkövethetőségének ellenőrzése őstermelőknél (MSZJH NTO)

Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
      Élelmiszer ellenőrzési bírság határozat /Élelmiszerlánc felügyelet bírsági határozat

Másodfokú hatóság határozata
Eljárás indítása(MSZJH NTO) Az ügyfél értesítése azeljárás megindításárólIGENNEM

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataléves feladatterve alapjánMegyeszékhely Szerinti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi  Osztály (a továbbiakban: MSZJH NTO)

Végleges döntés
Jogorvoslattal él az ügyfél? (MSZJH NTO)Döntés szankcionálásról (MSZJH NTO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges? (MSZJH NTO) Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (MSZJH NTO)Saját hatáskörben történő visszavonás, vagy módosítás (MSZJH NTO)IGEN Elutasító végzésVisszavonó, vagy Módosító határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés jogorvoslati eljáráshoz  (MSZJH NTO)Másodfokú döntés Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)Döntés megsemmisítése (PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés helybenhagyása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO) Döntés megváltoztatása(PMKH ÉLBFNTEFO NTO)

MINELLA adatbázis alapjánkiválasztott kereskedelmiegység ellenőrzése(MSZJH NTO)

NEM
 Forgalmi korlátozás elrendelése(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv a megsemmisítésrőlNEM

Helyszíni ellenőrzés(MSZJH NTO)  Tájékoztató levél
Jelölt-e az áru? (MSZJH NTO) IGENNEM

 Forgalmi korlátozástelrendelő végzésA növény, növényi termékmegsemmisítésének elrendelése(MSZJH NTO) A megsemmisítésigazolt-e? (MSZJH NTO) IGEN
Az eljárás adatainakrögzítése a MINELLA rendszerben(MSZJH NTO) Jegyzőkönyv Eljárási bírság

Igazolt-e az árueredete? (MSZJH NTO)Őstermelői tevékenység keretébenárusít-e? (MSZJH NTO)IGEN NEM Tájékoztatásaz Agrárügyi FőosztályFöldművelésügyi Osztály feléNEM IGEN
IGEN

Eljárási bírság kiszabása(MSZJH NTO)



2.6.2.1. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati termékek származását Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.2. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati termékek eredetét Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.3. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati termék minőségétMintavétel a bor minősítő vizsgálatára,előállítónál, forgalmazónál, raktárakbanMSZJHÉLBÁO Mintavételi jegyzőkönyvIgazolás a minta átvételéről Borminősítési Rendszerinformatikai felületen keresztülMintát a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Laboratóriumába kell küldeniMSZJHÉLBÁO A  laboratórium elvégzi a minősítővizsgálatot Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának laboratóriuma Laboratóriumi vizsgálatieredményA laboratóriumi vizsgálati eredmény lekérdezése és kinyomtatása A Borminősítési RendszerbőlMSZJHÉLBÁO
Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé TájékoztatásAz ügyfél értesítése azeljárás megindításárólMSZJHÉLBÁO  Értesítés

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapjánmegyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) 
Tájékoztatása Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Határozat, végzésTájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz Laboratóriumi vizsgálatról számla

Minősítő vizsgálat eredménye megfelelő?MSZJHÉLBÁO IGENNEM Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségérőlMSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslattalél-e azügyfél?MSZJHÉLBÁO Saját hatáskörbenintézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOVisszavonás,módosítás, javításMSZJHÉLBÁO Iratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁOIGEN NEMIGENNEM Felterjesztő levélÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Határozat
Hegyközségnek

Határozat



2.6.2.4. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati telephely működésének jogszerűségétHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.5. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati pince működésének jogszerűségét Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.6. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati üzem működésének jogszerűségét Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.7. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati raktár működésének jogszerűségét Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.8. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati termékeket szállító jármű rakományát és a tárolás körülményeitHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.9. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati segéd és adalékanyagok minőségét Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.10. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok megfelelőségétHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.11. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati gyártástechnológia műszaki feltételeitHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.12. Borászati hatóság ellenőrzi- a kereskedelmi forgalomba kerülő borászati termék minőségétMintavétel a bor minősítő vizsgálatára,előállítónál, forgalmazónál, raktárakbanMSZJHÉLBÁO Mintavételi jegyzőkönyvIgazolás a minta átvételéről Borminősítési Rendszerinformatikai felületen keresztülMintát a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Laboratóriumába kell küldeniMSZJHÉLBÁO A  laboratórium elvégzi a minősítővizsgálatot Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának laboratóriuma Laboratóriumi vizsgálatieredményA laboratóriumi vizsgálati eredmény lekérdezése és kinyomtatása A Borminősítési RendszerbőlMSZJHÉLBÁO
Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé TájékoztatásAz ügyfél értesítése azeljárás megindításárólMSZJHÉLBÁO  Értesítés

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapjánmegyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) 
Tájékoztatása Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Határozat, végzésTájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz Laboratóriumi vizsgálatról számla

Minősítő vizsgálat eredménye megfelelő?MSZJHÉLBÁO IGENNEM Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségérőlMSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslattalél-e azügyfél?MSZJHÉLBÁO Saját hatáskörbenintézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOVisszavonás,módosítás, javításMSZJHÉLBÁO Iratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁOIGEN NEMIGENNEM Felterjesztő levélÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Határozat
Hegyközségnek

Határozat



2.6.2.13. Borászati hatóság ellenőrzi- az értékesítési vagy tovább feldolgozási céllal borászati üzemben tárolt borászati termékekről vezetett nyilvántartástHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.14. Borászati hatóság rendszeres mintavétellel ellenőrzi- a pincékben a borok minőségétMintavétel a bor minősítő vizsgálatára,előállítónál, forgalmazónál, raktárakbanMSZJHÉLBÁO Mintavételi jegyzőkönyvIgazolás a minta átvételéről Borminősítési Rendszerinformatikai felületen keresztülMintát a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Laboratóriumába kell küldeniMSZJHÉLBÁO A  laboratórium elvégzi a minősítővizsgálatot Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának laboratóriuma Laboratóriumi vizsgálatieredményA laboratóriumi vizsgálati eredmény lekérdezése és kinyomtatása A Borminősítési RendszerbőlMSZJHÉLBÁO
Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé TájékoztatásAz ügyfél értesítése azeljárás megindításárólMSZJHÉLBÁO  Értesítés

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapjánmegyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) 
Tájékoztatása Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Határozat, végzésTájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz Laboratóriumi vizsgálatról számla

Minősítő vizsgálat eredménye megfelelő?MSZJHÉLBÁO IGENNEM Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségérőlMSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslattalél-e azügyfél?MSZJHÉLBÁO Saját hatáskörbenintézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOVisszavonás,módosítás, javításMSZJHÉLBÁO Iratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁOIGEN NEMIGENNEM Felterjesztő levélÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Határozat
Hegyközségnek

Határozat



2.6.2.15. Borászati hatóság rendszeres mintavétellel ellenőrzi- a kereskedelemben  a borok minőségétMintavétel a bor minősítő vizsgálatára,előállítónál, forgalmazónál, raktárakbanMSZJHÉLBÁO Mintavételi jegyzőkönyvIgazolás a minta átvételéről Borminősítési Rendszerinformatikai felületen keresztülMintát a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Laboratóriumába kell küldeniMSZJHÉLBÁO A  laboratórium elvégzi a minősítővizsgálatot Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának laboratóriuma Laboratóriumi vizsgálatieredményA laboratóriumi vizsgálati eredmény lekérdezése és kinyomtatása A Borminősítési RendszerbőlMSZJHÉLBÁO
Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé TájékoztatásAz ügyfél értesítése azeljárás megindításárólMSZJHÉLBÁO  Értesítés

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapjánmegyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) 
Tájékoztatása Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Határozat, végzésTájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz Laboratóriumi vizsgálatról számla

Minősítő vizsgálat eredménye megfelelő?MSZJHÉLBÁO IGENNEM Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségérőlMSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslattalél-e azügyfél?MSZJHÉLBÁO Saját hatáskörbenintézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOVisszavonás,módosítás, javításMSZJHÉLBÁO Iratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁOIGEN NEMIGENNEM Felterjesztő levélÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Határozat
Hegyközségnek

Határozat



2.6.2.16. Borászati hatóság ellenőrzi- az import borászati termék minőségétMintavétel a bor minősítő vizsgálatára,előállítónál, forgalmazónál, raktárakbanMSZJHÉLBÁO Mintavételi jegyzőkönyvIgazolás a minta átvételéről Borminősítési Rendszerinformatikai felületen keresztülMintát a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Laboratóriumába kell küldeniMSZJHÉLBÁO A  laboratórium elvégzi a minősítővizsgálatot Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának laboratóriuma Laboratóriumi vizsgálatieredményA laboratóriumi vizsgálati eredmény lekérdezése és kinyomtatása A Borminősítési RendszerbőlMSZJHÉLBÁO
Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé TájékoztatásAz ügyfél értesítése azeljárás megindításárólMSZJHÉLBÁO  Értesítés

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapjánmegyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) 
Tájékoztatása Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Határozat, végzésTájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz Laboratóriumi vizsgálatról számla

Minősítő vizsgálat eredménye megfelelő?MSZJHÉLBÁO IGENNEM Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségérőlMSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslattalél-e azügyfél?MSZJHÉLBÁO Saját hatáskörbenintézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOVisszavonás,módosítás, javításMSZJHÉLBÁO Iratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁOIGEN NEMIGENNEM Felterjesztő levélÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Határozat
Hegyközségnek

Határozat



2.6.2.17. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati termékek származási bizonyítványának valóságtartalmát a borászati üzemekben és a hegybíró által vezetett nyilvántartásokbanHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.18. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati feldolgozás során keletkező melléktermékek kivonásátHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.19. Borászati hatóság ellenőrzi- a borászati termékleírásnak való megfelelést Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.20. Borászati hatóság ellenőrzi- a helyi borbíráló bizottságok működését Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának éves feladatterve alapján  vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntésMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN  Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM

Határozat



2.6.2.21. Borászati üzem engedélyezése-borászati termék előállítása esetén
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)Helyszíni ellenőrzés(MSZJH-ÉLBÁO) Jegyzőkönyv kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)Kérelem benyújtása (élelmiszer vállalkozó)megyeszékhely szerinti járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Végleges döntés

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv Kérelem
HatározatVégzésNEMIGENNEM

NEM

IratfelterjesztésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Felterjesztő levélHatározat
Kérelem megfelelő?(MSZJH-ÉLBÁO)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésÁttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGEN IGENNEM
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO) IGEN NEMVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály IGEN NEM Határozat

Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-ÉLBÁO) Eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)
Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) HatározatHatározat Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)  Végzés

Helyszín megfelelt az előírásoknak?(MSZJH-ÉLBÁO) IGENNEM Elektronikus regisztrációnyilvántartásba vétel(MSZJH-ÉLBÁO) TájékoztatásHegyközségfeléTájékoztatásPest MegyeiKormányhivatal felé TájékoztatásBorászati és Alkoholos Italok Igazgatóságafelé 
Másodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO)



2.6.2.22. Borászati üzem engedélyezése-borászati termék tárolása esetén
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)Helyszíni ellenőrzés(MSZJH-ÉLBÁO) Jegyzőkönyv kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)Kérelem benyújtása (élelmiszer vállalkozó)megyeszékhely szerinti járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Végleges döntés

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv Kérelem
HatározatVégzésNEMIGENNEM

NEM

IratfelterjesztésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Felterjesztő levélHatározat
Kérelem megfelelő?(MSZJH-ÉLBÁO)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésÁttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGEN IGENNEM
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO) IGEN NEMVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály IGEN NEM Határozat

Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-ÉLBÁO) Eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)
Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) HatározatHatározat Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)  Végzés

Helyszín megfelelt az előírásoknak?(MSZJH-ÉLBÁO) IGENNEM Elektronikus regisztrációnyilvántartásba vétel(MSZJH-ÉLBÁO) TájékoztatásHegyközségfeléTájékoztatásPest MegyeiKormányhivatal felé TájékoztatásBorászati és Alkoholos Italok Igazgatóságafelé 
Másodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO)



2.6.2.23. Borászati üzem engedélyezése-borászati termék kezelése esetén
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)Helyszíni ellenőrzés(MSZJH-ÉLBÁO) Jegyzőkönyv kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)Kérelem benyújtása (élelmiszer vállalkozó)megyeszékhely szerinti járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Végleges döntés

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv Kérelem
HatározatVégzésNEMIGENNEM

NEM

IratfelterjesztésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Felterjesztő levélHatározat
Kérelem megfelelő?(MSZJH-ÉLBÁO)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésÁttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGEN IGENNEM
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO) IGEN NEMVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály IGEN NEM Határozat

Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-ÉLBÁO) Eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)
Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) HatározatHatározat Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)  Végzés

Helyszín megfelelt az előírásoknak?(MSZJH-ÉLBÁO) IGENNEM Elektronikus regisztrációnyilvántartásba vétel(MSZJH-ÉLBÁO) TájékoztatásHegyközségfeléTájékoztatásPest MegyeiKormányhivatal felé TájékoztatásBorászati és Alkoholos Italok Igazgatóságafelé 
Másodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO)



2.6.2.24. Borászati üzem engedélyezése-borászati termék kiszerelése esetén
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)Helyszíni ellenőrzés(MSZJH-ÉLBÁO) Jegyzőkönyv kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)Kérelem benyújtása (élelmiszer vállalkozó)megyeszékhely szerinti járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Végleges döntés

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv Kérelem
HatározatVégzésNEMIGENNEM

NEM

IratfelterjesztésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Felterjesztő levélHatározat
Kérelem megfelelő?(MSZJH-ÉLBÁO)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésÁttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGEN IGENNEM
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO) IGEN NEMVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály IGEN NEM Határozat

Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-ÉLBÁO) Eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)
Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) HatározatHatározat Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)  Végzés

Helyszín megfelelt az előírásoknak?(MSZJH-ÉLBÁO) IGENNEM Elektronikus regisztrációnyilvántartásba vétel(MSZJH-ÉLBÁO) TájékoztatásHegyközségfeléTájékoztatásPest MegyeiKormányhivatal felé TájékoztatásBorászati és Alkoholos Italok Igazgatóságafelé 
Másodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO)



2.6.2.25. Egyszerűsített adóraktári engedély visszavonásáról tájékoztatás Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Tájékoztatása Hegyközség felé

HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaJelentésMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Végzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
NEM

IGEN   NEM
NEM



2.6.2.26. Borászati hatóság által kiadott szállítmányonkénti minőségi tanúsítvány kiadásaDokumentáció áttekintése(MSZJH-ÉLBÁO)Minősítés(MSZJH-ÉLBÁO)Kérelem benyújtása (élelmiszer vállalkozó)megyeszékhely szerinti járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO) KérelemBorászati és Alkoholos Italok Igazgatóság Nyilvántartásba vétel,matrica kiadás Nyilvántartásba vételiszám igénylőIgazolás kiállítása,matrica kiadása(MSZJH-ÉLBÁO)



Megkeresésmegyeszékhely szerinti járási hivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉLBÁO)

Szakmai állásfoglalás(MSZJH-ÉLBÁO)

Hatáskör vizsgálata(MSZJH-ÉLBÁO) TájékoztatásIlletékességvizsgálata(MSZJH-ÉLBÁO) TájékoztatásDokumentáció megfelelő?(MSZJH-ÉLBÁO) Hiánypótlási felhívás
2.6.2.27. Borászati tevékenységgel kapcsolatos szakkérdés vizsgálata

Hiánypótlásbeérkezett-e?(MSZJH-ÉLBÁO) Eljáró hatóságot értesítő iratHatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály értesítése(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály értesítése(MSZJH-ÉLBÁO)Hatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály értesítése(MSZJH-ÉLBÁO)

állásfoglalást tartalmazó irat
Hatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály IGENIGENSzakmai állásfoglalás(MSZJH-ÉLBÁO) NEM IGEN NEM

Hatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály Hatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály NEMIGEN NEM



Megkeresésmegyeszékhely szerinti járási hivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉLBÁO)

Előzetes szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-ÉLBÁO)

Hatáskör vizsgálata(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIlletékességvizsgálata(MSZJH-ÉLBÁO)      Végzés
Megkeresés megfelelő?(MSZJH-ÉLBÁO) Végzés

2.6.2.28. Borászati tevékenységgel kapcsolatos előzetes szakhatósági állásfoglalás 

Hiánypótlásbeérkezett-e?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-ÉLBÁO)
Áttétel, megszüntetés(MSZJH-ÉLBÁO)Áttétel, megszüntetés(MSZJH-ÉLBÁO)Igazgatási szolgáltatási díjat fizetett?(MSZJH-ÉLBÁO)

Előzetes szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-ÉLBÁO)
Fizetési felhívás(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIgazgatásszolgáltatási díj beérkezett(MSZJH-ÉLBÁO)  Az eljárásmegszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)  VégzésSzámlázáshoz adatszolgáltatás(MSZJH-ÉLBÁO) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Állásfoglalást
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályNEM NEMIGENIGEN NEM

NEMNEMNEMIGEN IGEN
IGEN

IGEN



Megkeresésmegyeszékhely szerinti járási hivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉLBÁO)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-ÉLBÁO)

Hatáskör vizsgálata(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIlletékességvizsgálata(MSZJH-ÉLBÁO)      Végzés
2.6.2.29. Borászati tevékenységgel kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás 

Hiánypótlásbeérkezett-e?(MSZJH-ÉLBÁO)
Áttétel,megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)Áttétele, megszüntetés(MSZJH-ÉLBÁO)

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-ÉLBÁO) Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó iratIGEN
Megkeresés megfelelő? (MSZJH-ÉLBÁO)IGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-ÉLBÁO)NEM NEM Értesítés

NEMIGEN NEM VégzésNEM IGEN Végzés



2.6.2.30. Pálinka előállító üzem ellenőrzése - bérfőzde esetén Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaRögzítés „Web” felületenMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
IGEN   NEM

NEM



2.6.2.31. Pálinka előállító üzem ellenőrzése – kereskedelmi főzés esetén Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaRögzítés „Web” felületenMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
IGEN   NEM

NEM



2.6.2.32. Szeszes ital – sör - előállító üzem ellenőrzése Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaRögzítés „Web” felületenMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
IGEN   NEM

NEM



2.6.2.33. Szeszes ital előállító üzem ellenőrzése Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaRögzítés „Web” felületenMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
IGEN   NEM

NEM



2.6.2.34. Pálinka egységes minősítéseMintavétel a pálinkaminősítő vizsgálatára,előállítónál, forgalmazónál, raktárakbanMSZJHÉLBÁO Mintavételi jegyzőkönyvIgazolás a minta átvételéről Borminősítési Rendszerinformatikai felületen keresztülA mintát a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának laboratóriumába kell küldeniMSZJHÉLBÁO A  laboratórium elvégzi a minősítővizsgálatot Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának laboratóriuma Laboratóriumi vizsgálatieredményA laboratóriumi vizsgálati eredmény lekérdezése és kinyomtatása A Borminősítési RendszerbőlMSZJHÉLBÁO
Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé TájékoztatásAz ügyfél értesítése azeljárás megindításárólMSZJHÉLBÁO  Értesítés

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának  éves feladatterve alapjánmegyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) 
Tájékoztatása Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Határozat, végzésTájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz Laboratóriumi vizsgálatról számla

Minősítő vizsgálat eredménye megfelelő?MSZJHÉLBÁO IGENNEM Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségérőlMSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslattalél az ügyfél?MSZJHÉLBÁO Saját hatáskörbenintézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOVisszavonás,módosítás, javításMSZJHÉLBÁO Iratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁOIGEN NEMIGENNEM Felterjesztő levélÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Határozat



2.6.2.35. Szeszes ital egységes minősítéseMintavétel a pálinkaminősítő vizsgálatára,előállítónál, forgalmazónál, raktárakbanMSZJHÉLBÁO Mintavételi jegyzőkönyvIgazolás a minta átvételéről Borminősítési Rendszerinformatikai felületen keresztülA mintát a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának laboratóriumába kell küldeniMSZJHÉLBÁO A  laboratórium elvégzi a minősítővizsgálatot Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának laboratóriuma Laboratóriumi vizsgálatieredményA laboratóriumi vizsgálati eredmény lekérdezése és kinyomtatása A Borminősítési RendszerbőlMSZJHÉLBÁO
Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé TájékoztatásAz ügyfél értesítése azeljárás megindításárólMSZJHÉLBÁO  Értesítés

Hivatalból induló eljárás a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának  éves feladatterve alapjánmegyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) 
Tájékoztatása Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának Határozat, végzésTájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz Laboratóriumi vizsgálatról számla

Minősítő vizsgálat eredménye megfelelő?MSZJHÉLBÁO IGENNEM Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségérőlMSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslattalél az ügyfél?MSZJHÉLBÁO Saját hatáskörbenintézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOVisszavonás,módosítás, javításMSZJHÉLBÁO Iratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁOIGEN NEMIGENNEM Felterjesztő levélÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Határozat



2.6.2.36. Pálinka egységes laboratóriumi vizsgálataMintavétel pálinka komplex laboratóriumi vizsgálatáraelőállítónál, forgalmazónál, raktárakbanMSZJHÉLBÁO Mintavételi jegyzőkönyvMinta rögzítés informatikai felületen Mintát az ÉLBClaboratóriumába kell küldeniMSZJHÉLBÁO A  laboratórium elvégzi a komplexvizsgálatot ÉLBC laboratóriuma Laboratóriumi vizsgálatieredményA laboratóriumi vizsgálati eredmény értékeléseMSZJHÉLBÁO
Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé TájékoztatásAz ügyfél értesítése azeljárás megindításárólMSZJHÉLBÁO  Értesítés

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapjánmegyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) 
Határozat, végzésTájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz

Minősítő vizsgálat eredménye megfelelő?MSZJHÉLBÁO IGENNEM Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségérőlMSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslattalél-e azügyfél?MSZJHÉLBÁO Saját hatáskörbenintézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOVisszavonás,módosítás, javításMSZJHÉLBÁO Iratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁOIGEN NEMIGENNEM Felterjesztő levélÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Határozat



2.6.2.37. Szeszes ital egységes laboratóriumi vizsgálataMintavétel pálinka komplex laboratóriumi vizsgálatáraelőállítónál, forgalmazónál, raktárakbanMSZJHÉLBÁO Mintavételi jegyzőkönyvMinta rögzítés informatikai felületen Mintát az ÉLBClaboratóriumába kell küldeniMSZJHÉLBÁO A  laboratórium elvégzi a komplexvizsgálatot ÉLBC laboratóriuma Laboratóriumi vizsgálatieredményA laboratóriumi vizsgálati eredmény értékeléseMSZJHÉLBÁO
Tájékoztatása Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé TájékoztatásAz ügyfél értesítése azeljárás megindításárólMSZJHÉLBÁO  Értesítés

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapjánmegyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) 
Határozat, végzésTájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz

Minősítő vizsgálat eredménye megfelelő?MSZJHÉLBÁO IGENNEM Az ügyfél értesítése a vizsgált minta megfelelőségérőlMSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslattalél-e azügyfél?MSZJHÉLBÁO Saját hatáskörbenintézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOVisszavonás,módosítás, javításMSZJHÉLBÁO Iratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁOIGEN NEMIGENNEM Felterjesztő levélÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Határozat



2.6.2.38. Szeszes italt forgalmazó kereskedelmi egység ellenőrzése Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaRögzítés „Web” felületenMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
IGEN   NEM

NEM



2.6.2.39. Szeszes italt forgalmazó nagykereskedelmi tevékenység ellenőrzése Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály HatározatMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján vagy bejelentés alapján megyeszékhely szerinti járási hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaRögzítés „Web” felületenMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv, ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat,végzés
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

TájékoztatásÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályfelé Felterjesztő levélIratfelterjesztés Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályhozMSZJHÉLBÁO
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁONEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN Visszavonás,módosítás, javításMSZJH-ÉLBÁO

Tájékoztatás Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztály felé
IGEN   NEM

NEM



2.6.2.40. Szeszes italt előállító üzem nyilvántartásba vétele
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartásba vételi Szám igénylés(MSZJH-ÉLBÁO)

Bejelentés benyújtása (élelmiszer vállalkozó)megyeszékhely szerinti járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Döntés
Nyilvántartásba vételi szám Bejelentés

HatározatVégzésNEMIGENNEM
NEM

Bejelentésmegfelelő tartalmú?(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésÁttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGEN IGENNEM

Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-ÉLBÁO) Hatósági eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)
Igazolás kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) IgazolásIgazolás Igazolás kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)  Végzés

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO) NEMIGENIratfelterjesztésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Határozat

Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO)Visszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN HatározatNEM



2.6.2.41. Szeszes ital- sör -előállító üzem nyilvántartásba vétele
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartásba vételi Szám igénylés(MSZJH-ÉLBÁO)

Bejelentés benyújtása (élelmiszer vállalkozó)megyeszékhely szerinti járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Döntés
Nyilvántartásba vételi szám Bejelentés

HatározatVégzésNEMIGENNEM
NEM

Bejelentésmegfelelő tartalmú?(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésÁttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGEN IGENNEM

Hatósági eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)
Igazolás kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) IgazolásIgazolás Igazolás kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)  Végzés

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO) NEMIGENIratfelterjesztésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Határozat

Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO)Visszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN HatározatNEM



2.6.2.42. Pálinka előállító- bérfőzde -üzem nyilvántartásba vétele
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartásba vételi Szám igénylés(MSZJH-ÉLBÁO)

Bejelentés benyújtása (élelmiszer vállalkozó)megyeszékhely szerinti járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Döntés
Nyilvántartásba vételi szám Bejelentés

HatározatVégzésNEMIGENNEM
NEM

Bejelentésmegfelelő tartalmú?(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésÁttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGEN IGENNEM

Hatósági eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)
Igazolás kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) IgazolásIgazolás Igazolás kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)  Végzés

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO) NEMIGENIratfelterjesztésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Határozat

Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO)Visszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN HatározatNEM



2.6.2.43. Pálinka előállító- kereskedelmi főzés - üzem nyilvántartásba vétele
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartásba vételi Szám igénylés(MSZJH-ÉLBÁO)

Bejelentés benyújtása (élelmiszer vállalkozó)megyeszékhely szerinti járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Döntés
Nyilvántartásba vételi szám Bejelentés

HatározatVégzésNEMIGENNEM
NEM

Bejelentésmegfelelő tartalmú?(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésÁttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGEN IGENNEM

Hatósági eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)
Igazolás kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) IgazolásIgazolás Igazolás kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)  Végzés

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO) NEMIGENIratfelterjesztésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Felterjesztő levélMásodfokú döntésÉlelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (MSZJH-ÉLBÁO) Határozat

Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO)Visszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN HatározatNEM



Megkeresésmegyeszékhely szerinti járási hivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉLBÁO)

Szakmai állásfoglalás(MSZJH-ÉLBÁO)

Hatáskör vizsgálata(MSZJH-ÉLBÁO) TájékoztatásIlletékességvizsgálata(MSZJH-ÉLBÁO) TájékoztatásDokumentáció megfelelő?(MSZJH-ÉLBÁO) Hiánypótlási felhívás
2.6.2.44. Pálinka (szeszes ital) előállítással  kapcsolatos szakkérdés vizsgálata

Hiánypótlásbeérkezett-e?(MSZJH-ÉLBÁO) Eljáró hatóságot értesítő iratHatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály értesítése(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály értesítése(MSZJH-ÉLBÁO)Hatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály értesítése(MSZJH-ÉLBÁO)

állásfoglalást tartalmazó irat
Hatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály IGENIGENSzakmai állásfoglalás(MSZJH-ÉLBÁO) NEM IGEN NEM

Hatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály Hatósági FőosztályÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály NEMIGEN NEM



Megkeresésmegyeszékhely szerinti járási hivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-ÉLBÁO)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-ÉLBÁO)

Hatáskör vizsgálata(MSZJH-ÉLBÁO) VégzésIlletékességvizsgálata(MSZJH-ÉLBÁO)      Végzés
2.6.2.45. Pálinka (szeszes ital) előállítással  kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás

Hiánypótlásbeérkezett-e?(MSZJH-ÉLBÁO)
Áttétel,megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)Áttétele, megszüntetés(MSZJH-ÉLBÁO)

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-ÉLBÁO) Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó iratIGEN
Megkeresés megfelelő? (MSZJH-ÉLBÁO)IGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-ÉLBÁO)NEM NEM Értesítés

NEMIGEN NEM VégzésNEM IGEN Végzés



2.6.2.46. Tenyésztési hatóság felügyeli a tenyészállat-kiállítást Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás bejelentés alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

TájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléKeresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁO

Döntés hozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁONEM
Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGEN NEM

Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGENVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN NEM

NEM TájékoztatásIGEN Beljelentő tájékoztatása a kivizsgálásrólMSZJHÉLBÁOIGEN

Végleges döntés
Felterjesztő levél Határozat



2.6.2.47. Tenyésztési hatóság felügyeli a tenyészállat árverést Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás bejelentés alapjánMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁO

Döntés hozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁONEM
Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGEN NEM

Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGENVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN NEM

NEM TájékoztatásIGEN Beljelentő tájékoztatása a kivizsgálásrólMSZJHÉLBÁOIGEN

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalfelé  Határozat



2.6.2.48. Tenyésztési hatóság közreműködik a védett őshonos állatfajták megőrzésébenHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal eseti elrendelése,vagy bejelentés alapjánMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁO

Döntés hozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁONEM
Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGEN NEM

Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGENVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN NEM

NEM TájékoztatásIGEN Beljelentő tájékoztatása a kivizsgálásrólMSZJHÉLBÁOIGEN

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalfelé  Határozat



2.6.2.49. Tenyésztési hatóság közreműködik a magyar ebfajták megőrzésében Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal eseti elrendelése,vagy bejelentés alapjánMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁO

DöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁONEM
Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGEN NEM

Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGENVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN NEM

NEM TájékoztatásIGEN Beljelentő tájékoztatása a kivizsgálásrólMSZJHÉLBÁOIGEN

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalfelé  Határozat



2.6.2.50. Tenyésztési hatóság mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésére engedély állít ki
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)
Helyszíni ellenőrzés(MSZJH-ÉLBÁO) Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)

Kérelem benyújtása (állattartó)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Végleges döntés

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra felszólító végzésNEMIGENNEM
NEM

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(MSZJH-ÉLBÁO) Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGE N IGENNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO) IGEN
NEMVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

IGEN NEM Elsőfokú határozat
Elektronikus tájékoztató levél

Hatósági eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)
Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Elsőfokú határozatElsőfokú határozat Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Eljárást megszüntető végzés

Helyszín megfelelt az előírásoknak?(MSZJH-ÉLBÁO) IGENNEM

Másodfokú döntésKormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása



2.6.2.51. Tenyésztési hatóság sperma tároló központ üzemeltetésére engedély állít ki
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)
Helyszíni ellenőrzés(MSZJH-ÉLBÁO) Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)

Kérelem benyújtása (állattartó)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Végleges döntés

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra felszólító végzésNEMIGENNEM
NEM

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(MSZJH-ÉLBÁO) Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGE N IGENNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO) IGEN
NEMVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

IGEN NEM Elsőfokú határozat
Elektronikus tájékoztató levél

Hatósági eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)
Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Elsőfokú határozatElsőfokú határozat Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Eljárást megszüntető végzés

Helyszín megfelelt az előírásoknak?(MSZJH-ÉLBÁO) IGENNEM

Másodfokú döntésKormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása



2.6.2.52. Tenyésztési hatóság embrióátültető állomás üzemeltetésére engedély állít ki
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)
Helyszíni ellenőrzés(MSZJH-ÉLBÁO) Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)

Kérelem benyújtása (állattartó)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Végleges döntés

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra felszólító végzésNEMIGENNEM
NEM

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(MSZJH-ÉLBÁO) Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGE N IGENNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO) IGEN
NEMVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály IGEN NEM Elsőfokú határozat

Elektronikus tájékoztató levél
Hatósági eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)

Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Elsőfokú határozatElsőfokú határozat Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Eljárást megszüntető végzés
Helyszín megfelelt az előírásoknak?(MSZJH-ÉLBÁO) IGENNEM

Másodfokú döntésKormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása



2.6.2.53. Tenyésztési hatóság baromfikeltető állomás üzemeltetésére engedély állít ki
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)
Helyszíni ellenőrzés(MSZJH-ÉLBÁO) Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)

Kérelem benyújtása (állattartó)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Végleges döntés

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra felszólító végzésNEMIGENNEM
NEM

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(MSZJH-ÉLBÁO) Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGE N IGENNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO) IGEN
NEMVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO)) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály IGEN NEM Elsőfokú határozat

Elektronikus tájékoztató levél
Hatósági eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)

Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Elsőfokú határozatElsőfokú határozat Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Eljárást megszüntető végzés
Helyszín megfelelt az előírásoknak?(MSZJH-ÉLBÁO) IGENNEM

Másodfokú döntésKormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása



2.6.2.54. Tenyésztési hatóság halkeltető állomás üzemeltetésére engedély állít ki
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)
Helyszíni ellenőrzés(MSZJH-ÉLBÁO) Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)

Kérelem benyújtása (állattartó)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Végleges döntés

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra felszólító végzésNEMIGENNEM
NEM

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(MSZJH-ÉLBÁO) Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGE N IGENNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO) IGEN
NEMVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály IGEN NEM Elsőfokú határozat

Elektronikus tájékoztató levél
Hatósági eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)

Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Elsőfokú határozatElsőfokú határozat Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Eljárást megszüntető végzés
Helyszín megfelelt az előírásoknak?(MSZJH-ÉLBÁO) IGENNEM

Másodfokú döntésKormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása



2.6.2.55. Tenyésztési hatóság méhanyanevelő telep üzemeltetésére engedély állít ki
Függő hatályú határozat(MSZJH-ÉLBÁO)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-ÉLBÁO)
Helyszíni ellenőrzés(MSZJH-ÉLBÁO) Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO)

Kérelem benyújtása (állattartó)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)

Végleges döntés

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra felszólító végzésNEMIGENNEM
NEM

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(MSZJH-ÉLBÁO) Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-ÉLBÁO)
Hatáskör fennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-ÉLBÁO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-ÉLBÁO)IGEN IGE N IGENNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-ÉLBÁO)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-ÉLBÁO) IGEN
NEMVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

IGEN NEM Elsőfokú határozat
Elektronikus tájékoztató levél

Hatósági eljárás megszüntetése(MSZJH-ÉLBÁO)
Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Elsőfokú határozatElsőfokú határozat Engedély kiállítása(MSZJH-ÉLBÁO) Eljárást megszüntető végzés

Helyszín megfelelt az előírásoknak?(MSZJH-ÉLBÁO) IGENNEM

Másodfokú döntésKormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása



2.6.2.56.  Tenyésztési hatóság  ellenőrzi a  fajta, hibrid tulajdonságait és a keresztezési programotHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal utasítása alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN Visszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO)IGENNEM

NEM

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalfelé  Határozat



2.6.2.57. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet a mesterséges termékenyítő állomásokról
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Ellenőrzés során szankcó miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Jogerős határozatMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)
Mesterséges termékenyítő állomás nyilvántartása Nyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)

Ügyfél neve(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél tartási helye(MSZJH-ÉLBÁO)Engedély érvényessége(MSZJH-ÉLBÁO)
Mesterséges termékenyítő állomás nyilvántartása 



2.6.2.58. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet embrióátültető állomásokról
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Ellenőrzés során szankcó miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Jogerős határozatMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO) Embrióátültető állomás állomás nyilvántartása Nyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)
Ügyfél neve(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél tartási helye(MSZJH-ÉLBÁO)Engedély érvényessége(MSZJH-ÉLBÁO)

Embrióátültető állomás nyilvántartása 



2.6.2.59. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet spermatároló központokról
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Ellenőrzés során szankcó miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Jogerős határozatMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO) Spermatároló központ  nyilvántartása Nyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)
Ügyfél neve(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél tartási helye(MSZJH-ÉLBÁO)Engedély érvényessége(MSZJH-ÉLBÁO)

Spermatároló központ nyilvántartása 



2.6.2.60. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet az inszeminátorokról, embrióátültetőkről
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Ellenőrzés során szankcó miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott nyilvántartási szám alapjánMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO) Inszeminátorok, embrióátültetők nyilvántartásaNyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)
Ügyfél neve(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél tartási helye(MSZJH-ÉLBÁO)Engedély érvényessége(MSZJH-ÉLBÁO)

Inszeminátorok, embrióátültetők nyilvántartása 



2.6.2.61. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet az állatokról
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Ellenőrzés során szankcó miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Állattartó bejelentése alapjánMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO) Állatok nyilvántartásaNyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)
Ügyfél neve(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél tartási helye(MSZJH-ÉLBÁO)

Állatok nyilvántartása 



2.6.2.62. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet tenyészetekről
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Hatósági állatorvos vagy kapcsolattartó állatorvos bejelentésére (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Az állattartó bejelentése alapjánMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO) Tenyészetek nyilvántartásaNyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)
Ügyfél neve(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél tartási helye(MSZJH-ÉLBÁO)

Tenyészetek nyilvántartása 
Tenyészetkód(MSZJH-ÉLBÁO)



2.6.2.63. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet tartási helyekről
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Ellenőrzés során szankcó miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Az állattartó bejelentése alapjánMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO) Tartási helyek nyilvántartásaNyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)
Ügyfél neve(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél tartási helye(MSZJH-ÉLBÁO)

Tartási helyek nyilvántartása 



2.6.2.64. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet az egyedi azonosítású állatokról, törzsállományokról
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Ellenőrzés során szankcó miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által adott azonosítószám alapjánMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)
Ügyfél neve(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél tartási helye(MSZJH-ÉLBÁO)

Egyedi azonosítású állatok, törzsállományok nyilvántartása Egyedi azonosítású állatok, törzsállományok nyilvántartása 



2.6.2.65. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet engedélyezett baromfikeltető állomásokról
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Ellenőrzés során szankcó miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Jogerős határozatMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)
Ügyfél neve(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél tartási helye(MSZJH-ÉLBÁO)Engedély érvényessége(MSZJH-ÉLBÁO)

Baromfikeltető állomásoknyilvántartása Baromfikeltető állomásoknyilvántartása 



2.6.2.66. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet engedélyezett halkeltető állomásokról
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Ellenőrzés során szankcó miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Jogerős határozatMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)
Ügyfél neve(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél tartási helye(MSZJH-ÉLBÁO)Engedély érvényessége(MSZJH-ÉLBÁO)

Halkeltető állomásoknyilvántartása Halkeltető állomásoknyilvántartása 



2.6.2.67. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet az engedélyezett méhanyanevelő telepekről
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Ellenőrzés során szankcó miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Jogerős határozatMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)
Ügyfél neve(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél tartási helye(MSZJH-ÉLBÁO)Engedély érvényessége(MSZJH-ÉLBÁO)

Méhanyanevelő telepeknyilvántartása Méhanyanevelő telepeknyilvántartása 



2.6.2.68. Tenyésztési hatóság nyilvántartást vezet az igényelhető füljelzőkről
Nyilvántartásból való törlés(MSZJH-ÉLBÁO) Ellenőrzés során szankcó miatt(MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél elhalálozása miatt (MSZJH-ÉLBÁO)Ügyfél kérelmére tevékenység befejezése miatt(MSZJH-ÉLBÁO)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott gyártmánylista alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartásba vétele(MSZJH-ÉLBÁO)Gyártó székhelye(MSZJH-ÉLBÁO)Nyilvántartási szám(MSZJH-ÉLBÁO)
Gyártó neve(MSZJH-ÉLBÁO)Gyártó elérhetősége(MSZJH-ÉLBÁO)Füljelző gyártmánykód(MSZJH-ÉLBÁO)

Igényelhető füljelzőknyilvántartása Igényelhető füljelzőknyilvántartása 
Engedély érvényessége(MSZJH-ÉLBÁO)



2.6.2.69.  Tenyésztési hatóság ellenőrzi tenyésztő szervezetek szakmai tevékenységét, üzemi saját teljesítmény vizsgálatát (ÜSTV)Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A tenyésztő bejelentése alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IGENNEM

NEM

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Határozat



2.6.2.70.  Tenyésztési hatóság ellenőrzi tenyésztő szervezetek szakmai tevékenységét, tejtermelés ellenőrzés vizsgálatát Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IGENNEM

NEM

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Határozat



2.6.2.71.  Tenyésztési hatóság ellenőrzi tenyésztő szervezetek szakmai tevékenységét, ivadék teljesítmény vizsgálatát (ITV)Helyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IG ENNEM

NEM

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Határozat



2.6.2.72.  Tenyésztési hatóság ellenőrzi az engedélyköteles tevékenységeket, méhanyanevelő telep tevékenységétHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IGENNEM

NEM

Végleges döntés
Bírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Határozat



2.6.2.73.  Tenyésztési hatóság ellenőrzi az engedélyköteles tevékenységeket, baromfikeltető állomás tevékenységétHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IGENNEM

NEM

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Határozat



2.6.2.74.  Tenyésztési hatóság ellenőrzi az engedélyköteles tevékenységeket, halkeltető állomás tevékenységétHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IGENNEM

NEM

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Határozat



2.6.2.75.  Tenyésztési hatóság ellenőrzi az adatszolgáltatási kötelezettség betartását- méhanyanevelő telepHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IGENNEM

NEM

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Határozat



2.6.2.76.  Tenyésztési hatóság ellenőrzi az adatszolgáltatási kötelezettség betartását- baromfikeltető állomásHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IGENNEM

NEM

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Határozat



2.6.2.77.  Tenyésztési hatóság ellenőrzi az adatszolgáltatási kötelezettség betartását - halkeltető állomásHelyszíni hatósági ellenőrzéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozatMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO)  JegyzőkönyvIrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Jegyzőkönyv,ellenőrző listaEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzés

Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IGENNEM

NEM

Végleges döntés
Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Határozat



2.6.2.78. Tenyésztési hatóság az embrióátültető állomás nyilvántartását hitelesíti Helyszíni hitelesítéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozat

Az üzemeltető bejelentése alapjánMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) IrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Hitelesített okiratEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzésHiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM

Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IGENNEM
NEM Hitelesített okirat

Végleges döntés
Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi BíróságMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Határozat



2.6.2.79. Tenyésztési hatóság a tenyésztési adatokat hitelesíti Helyszíni hitelesítéslefolytatásaMSZJHÉLBÁO

Másodfokú határozat

A tenyésztő bejelentése alapjánMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) IrattárMSZJHÉLBÁO Felhívás a jogsértés megszüntetéséreMSZJHÉLBÁO  Hitelesített okiratEljárás megindításaMSZJHÉLBÁOUtóellenőrzésMSZJHÉLBÁO ÉrtesítésHatározat
Hiánypótlásra felszólítóvégzésHiánypótlásnakeleget tett?MSZJHÉLBÁODöntéshozatalMSZJHÉLBÁOBírósági Felülvizsgálatot kért-e?MSZJHÉLBÁO NEM

Jogszerű-e a tevékenység?MSZJHÉLBÁONEMIGENIGEN NEM

Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IGENNEM
NEM Hitelesített okirat

Végleges döntés
Keresetlevél felterjesztése Közigazgatási és Munkaügyi BíróságMásodfokú döntésKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság Felterjesztő levélTájékoztatásNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalfeléVisszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Határozat



2.6.2.80. Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzés Járási Hivatalok által lefolytatott helyszíni hatósági ellenőrzés után teljes  iratanyag beérkezése MSZJHÉLBÁO

Nemzeti Élelmiszelánc-biztonsági Hivatalhoz Másodfokú határozatMásodfokú döntésNemzeti Élelmiszelánc-biztonsági Hivatal

Hivatalból induló eljárás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal éves feladatterve alapján Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály(továbbiakban:MSZJHÉLBÁO) 
Elsőfokú határozat generálásaMSZJHÉLBÁO Elsőfokú határozatFelterjesztő levélIratfelterjesztés Nemzeti Élelmiszelánc-biztonsági HivatalMSZJHÉLBÁOJogorvoslatvan-e?MSZJHÉLBÁO NEM

NEMIGEN
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?MSZJHÉLBÁOIGEN IG ENNEM

Iratanyag tartalmi vizsgálataMSZJHÉLBÁOMegfelelő-e?MSZJHÉLBÁO Visszaküldés javításra Járási HivatalbaMSZJHÉLBÁO

Végleges döntés
Visszavonás,módosítás, javítás(MSZJH-ÉLBÁO) Elsőfokú határozat



2.7.1.1. Erdészeti magánút és tartozékai, épített közelítő nyom és tartozékai, erdei kerítés létesítésének, bővítésének, korszerűsítésének, megszüntetésének vagy rendeltetés megváltoztatásának engedélyezése
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)
KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

FöldművelésügyiOsztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.)

2.7.1.2. 120 cm-nél magasabb vadkárelhárító kerítés létesítésének, bővítésének, korszerűsítésének, megszüntetésének vagy rendeltetés megváltoztatásának engedélyezése
Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Környezetvédelmi ésTermészetvédelmiFőosztály Feljegyzés Szakmai vélemény Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.) Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény 



Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)
KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kéréseerdő igénybe vétele ügyében(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)

2.7.1.3. Erdő engedély nélküli igénybevétele esetén fennmaradási eljárás lefolytatása

Új követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.)
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntésDöntés megsemmisítésePest MegyeiKormányhivatal



Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)
KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.)  Áttételt elrendelővégzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kéréseerdő igénybe vétele ügyében(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)

2.7.1.4. Erdőben lovas és technikai sportverseny rendezésének engedélyezése



Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)
KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal FöldművelésügyiOsztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)

2.7.1.5. Erdőtelepítési kivitelezési terv jóváhagyása



2.7.1.6. Erdőterv módosítása
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)
KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagyvisszavonó határozatIGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSaját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)

2.7.1.7. Az erdőgazdálkodó és a használatában álló erdő erdőgazdálkodói nyilvántartásba történő bejegyzése és törlése



2.7.1.8. Fakitermelés elrendelése egészségi állapot megőrzése, javítása, veszély elhárítása, erdő felújítása érdekében

Végleges döntés
NEM Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Jegyzőkönyv
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagyvisszavonó határozatIGEN

NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalErdészeti Osztály(a továbbiakban: MSZJH. EO.) Helyszíni ellenőrzésMSZJH. EO.Fakitermelés elrendelése MSZJH. EO. ElrendelőhatározatAz elrendelt tevékenységelvégzésének helyszíniellenőrzésMSZJH. EO.Elvégeztékaz elrendelttevékenységet?(MSZJH. EO.) JegyzőkönyvÚj határidő kitűzése,eljárási bírság kiszabása(MSZJH. EO.) Végzés
Új követelés nyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés

Szakmai vélemény kéréseMSZJH. EO. Környezetvédelmiés Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseFeljegyzésSzakmai vélemény



2.7.1.9. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása, ha az erdőgazdálkodó az erdejében jogszerűtlen fakitermelést végzett vagy arra megbízást adott, illetve ilyen fakitermelésről tudomással bírt és azt haladéktalanul nem jelentette az erdészeti hatóságnakErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.10. Köztartozás behajtásának kezdeményezéseAdók módjára behajtandó köztartozásokvonatkozásában a befizetési kötelezettségteljesítésének ellenőrzése Megyeszékhely szerinti Járási HivatalErdészeti Osztály(a továbbiakban: MSZJH. EO.) 
Illetékesállamiadóhatóság

Elektronikus megkeresésköztartozás behajtásáraMSZJH. EO. ElektronikusmegkeresésNEMBefizetésikötelezettségteljesült?MSZJH. EO.

Befizetési kötelezettség törlése anyilvántartásból

IGEN
IlletékesállamiadóhatóságVégrehajtási szakaszban érkezett részletfizetésikérelem áttételeMSZJH. EO. Áttétel (elektronikusan)Elévülési idő beálltáigmegtörtént abefizetés?IGEN NEM

Tartozás összegének csökkenéseMSZJH. EO. Illetékesállamiadóhatóság Tájékoztatás(elektronikusan)
Javaslat a behajthatatlan követeléskivezetéséreMSZJH. EO. Pénzügyi ésGazdálkodási Főosztály JavaslatKivezetésengedélyezése



2.7.1.11. Művelési ág módosításának kezdeményezése JegyzőkönyvHatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalErdészeti Osztály(a továbbiakban: MSZJH. EO.) Helyszíni ellenőrzésMSZJH. EO.Talált erdő felvétele azAdattárba MSZJH. EO. Hivatalos feljegyzésTájékoztatás újonnan felvett erdőről MSZJH. EO. Adattári szemle-másolat megküldéseIngatlanügyi hatóságMűvelési ág változásátvezetéseIngatlanügyi hatóság HatározatMűvelési ág módosításaIngatlanügyi Hatóság 



2.7.1.12. Erdő igénybevételének előzetes (elvi) engedélyezése
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.13. Erdő igénybevételének engedélyezése
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM VégzésSzakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.)
Felajánlottcsereerdősítésmegfelel?(MSZJH. EO.) Határozat,erdővédelmi járulékkiszabásaIGENNEM

Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályEljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)
Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályÚj követelés nyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Végleges döntés



2.7.1.14. Erdővédelmi járulék megállapítása
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM VégzésSzakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.)
Felajánlottcsereerdősítésmegfelel?(MSZJH. EO.) Határozat,erdővédelmi járulékkiszabásaIGENNEM

Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályEljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)
Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályÚj követelés nyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Végleges döntés



2.7.1.15. Csereerdősítés előírása
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM VégzésSzakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.)
Felajánlottcsereerdősítésmegfelel?(MSZJH. EO.) Határozat,erdővédelmi járulékkiszabásaIGENNEM

Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályEljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)
Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályÚj követelés nyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Végleges döntés



2.7.1.16. Erdészeti szakirányító névjegyzék vezetése
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés
Esküokmány

Kérelem
Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N

IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat
NEMNEM

NEM NEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 
Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésErdészeti hatóság vezetőjeelőtt eskü tétele (MSZJH. EO.)IG EN IG EN Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.) HatározatJogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.17. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása – amennyiben az erdőgazdálkodó az erdő faállományának szerkezetét, egészségi állapotát károsan befolyásoló módon hajtja végre az állomány nevelését vagy a fenyőgyanta gyűjtésétErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.18. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása – amennyiben az erdőgazdálkodó az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben túllépi az erdő felújítására és a felújításbefejezésére megállapított határidőtErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.19. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása – amennyiben az erdőgazdálkodó az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben pótlási kötelezettségének felhívásellenére sem tesz határidőben elegetErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.20. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása – amennyiben az erdőgazdálkodó az állam 100%-os tulajdonában nem álló erdőben túllépi az erdőfelújításbefejezésére megállapított határidőtErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.21. Erdővédelmi bírság kiszabása – az Evt.-ben és a vhr.-ben meghatározott fa kitermelésére vonatkozó előírások megsértése eseténErdővédelmi bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
 Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.22. Erdővédelmi bírság kiszabása – 61. § (2) bekezdésében foglalt előírások megsértése eseténErdővédelmi bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
 Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.23. Erdővédelmi bírság kiszabása – az erdő vagy erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló, erdőművelési ágban nyilvántartott földterület engedély nélküli vagyengedélytől eltérő igénybe vétele eseténErdővédelmi bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozatSaját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattalél az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)

 Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés

Kötelezés eredeti állapothelyreállítására(MSZJH. EO.) Határozat



2.7.1.24. Erdővédelmi bírság kiszabása – arra vonatkozóan, aki jogszerűtlen fakitermelésre megbízást adott, illetve ilyen fakitermelésről tudomással bírt és aztHaladéktalanul nem jelentetteErdővédelmi bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzés/BejelentésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozatSaját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattalél az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)

 Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés

Helyszíni ellenőrzés(MSZJH. EO.)



2.7.1.25. Szakszemélyzeti eskü vételeHatóság eskü vételeMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
EsküokmányErdészeti hatóság vezetőjeelőtt eskü tétele szóban(MSZJH. EO.)

Értesítés hatósági esküidőpontjáról(MSZJH. EO.) ÉrtesítésA megjelenteskütételrejogosult?(MSZJH. EO.)IGEN NEM
Tanúsítvány kiállítása(továbbiakban: MSZJH. EO.)Eskü megerősítése írásban(MSZJH. EO.)



2.7.1.26. Erdészeti jogcímekben kiírt jogszabályok/felhívások alapján benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek, pályázatok feldolgozása
Felhívás hiánypótlásra(MSZJH. EO.)

FeladatkiadásMagyar Államkincstár(továbbiakban: MÁK) Elrendelő levél
Elutasító határozatKérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.) ÜtemtervÜtemterv készítésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)Adminisztratív ellenőrzés (A1)(MSZJH. EO.)IGE N NEM Kérelem elutasításánakelőkészítése(MSZJH. EO.) VégzésAdminisztratív ellenőrzés (A2)(MSZJH. EO.)Döntés előkészítése(MSZJH. EO.) Első fokú döntéstervezetMÁKJogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENJavaslat a határozat kijavításáravagy iratfelterjesztésre(MSZJH. EO.) Ellenőrzési lapMÁKVégleges döntés(MÁK)

NEM
NEM

 Hiánypótlási felhívásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) NEMIGEN



MegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalErdészeti Osztály (a továbbiakban: MSZJH. EO.)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH. EO.)

Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelővégzés
Megkeresés megfelel a formai éstartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.7.1.28. Szakhatóságként közreműködés útügyi hatósági eljárásban

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Eljáró hatóságotértesítő iratFelhívás hiánypótlásra(MSZJH. EO.)
Eljárás megszüntetése(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele(MSZJH. EO.)Igazgatási szolgáltatási díjat megfizette?(MSZSZJH. EO.) Hiánypótlási felhívás(MSZJH. EO.) Fizetési felhívást elrendelő végzésSzámlázáshozadatszolgáltatás(MSZJH. EO.) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalás
Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztályTényállás tisztázott?(MSZJH. EO.)

IGEN NEMNEMIGEN NEMIgazgatási szolgáltatási díjat megfizette?(MSZJH. EO.) NEMIGEN NEMIGENNEMIGEN Útügyi Hatóság

IGEN



MegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalErdészeti Osztály (a továbbiakban: MSZJH. EO.)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH. EO.)

Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelővégzés
Megkeresés megfelel a formai éstartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.7.1.28. Szakhatóságként közreműködés útügyi hatósági eljárásban

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Eljáró hatóságotértesítő iratFelhívás hiánypótlásra(MSZJH. EO.)
Eljárás megszüntetése(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele(MSZJH. EO.)Igazgatási szolgáltatási díjat megfizette?(MSZSZJH. EO.) Hiánypótlási felhívás(MSZJH. EO.) Fizetési felhívást elrendelő végzésSzámlázáshozadatszolgáltatás(MSZJH. EO.) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalás
Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztályTényállás tisztázott?(MSZJH. EO.)

IGEN NEMNEMIGEN NEMIgazgatási szolgáltatási díjat megfizette?(MSZJH. EO.) NEMIGEN NEMIGENNEMIGEN Útügyi Hatóság

IGEN



MegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalErdészeti Osztály (a továbbiakban: MSZJH. EO.)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH. EO.)

Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelővégzés
Megkeresés megfelel a formai éstartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.7.1.29. Szakhatóságként közreműködés vízügyi hatósági eljárásban

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Eljáró hatóságotértesítő iratFelhívás hiánypótlásra(MSZJH. EO.)
Eljárás megszüntetése(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele(MSZJH. EO.)Igazgatási szolgáltatási díjat megfizette?(MSZSZJH. EO.) Hiánypótlási felhívás(MSZJH. EO.) Fizetési felhívást elrendelő végzésSzámlázáshozadatszolgáltatás(MSZJH. EO.) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalás
Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztályTényállás tisztázott?(MSZJH. EO.)

IGEN NEMNEMIGEN NEMIgazgatási szolgáltatási díjat megfizette?(MSZJH. EO.) NEMIGEN NEMIGENNEMIGEN Vízügyi Hatóság

IGEN



MegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalErdészeti Osztály (a továbbiakban: MSZJH. EO.)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH. EO.)

Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelővégzés
Megkeresés megfelel a formai éstartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.7.1.30. Szakhatóságként közreműködés építésügyi hatósági eljárásban

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Eljáró hatóságotértesítő iratFelhívás hiánypótlásra(MSZJH. EO.)
Eljárás megszüntetése(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele(MSZJH. EO.)Igazgatási szolgáltatási díjat megfizette?(MSZSZJH. EO.) Hiánypótlási felhívás(MSZJH. EO.) Fizetési felhívást elrendelő végzésSzámlázáshozadatszolgáltatás(MSZJH. EO.) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalás
Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztályTényállás tisztázott?(MSZJH. EO.)

IGEN NEMNEMIGEN NEMIgazgatási szolgáltatási díjat megfizette?(MSZJH. EO.) NEMIGEN NEMIGENNEMIGEN ÉpítésügyiHatóság

IGEN



2.7.1.31 Erdő adattári nyilvántartásba vétele, törlése kérelemre
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésVédettség eseténszakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.32 Szabad rendelkezésű erdő adattári nyilvántartásba vétele
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésVédettség eseténszakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.33 Adattárban nyilvántartott adatok aktualizálása (módosítás, törlés) HivatalbólA nyilvántartástól való eltérésa hatóság tudomására jutásaMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.) Bejegyző határozatEllenőrzési jegyzőkönyv Helyszíni ellenőrzés(MSZJH. EO.)Döntés(MSZJH. EO.) Döntés közlése(MSZJH. EO.)

Végleges döntés
Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal 
Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 
IGEN Módosító határozat



2.7.1.34 Erdő felnyíló erdővé minősítése kérelemre
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSaját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.35 Felnyitott erdő kialakításának és fenntartásának engedélyezése
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSaját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.36 A nem megfelelően telepített, felújított vagy fenntartott szabad rendelkezésű erdő faállományának teljes vagy részleges felszámolásának elrendeléseA jogszabálysértés a hatóság tudomására jutásaMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.) Felszámolást elrendelőhatározatEllenőrzési, szemle jegyzőkönyvHelyszíni ellenőrzés, vagy szemle(MSZJH. EO.)Döntés(MSZJH. EO.)Döntés közlése(MSZJH. EO.)

Végleges döntés
Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal 
Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) Visszavonó vagy módosító határozatNEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 
IGEN Védettség esetén szakmai vélemény kéréseKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Feljegyzés szakmai vélemény



2.7.1.37 Szabad rendelkezésű erdő átminősítése erdővé
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésVédettség eseténszakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.38 A nem megfelelően telepített vagy fenntartott fásítás faállományának teljes vagy részleges felszámolásának elrendeléseA jogsértésa hatóság tudomására jutásaMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.) Felszámolást elrendelőhatározat   Ellenőrzési vagy szemle jegyzőkönyv Helyszíni ellenőrzés,vagy szemle(MSZJH. EO.)

Végleges döntés
Iratfelterjesztés(MSZSZJH. EO.)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal 
Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) Visszavonó vagy módosító határozatNEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 
Tényállás tisztázása: Szükség van a felszámolásra?(MSZJH. EO.) IGEN Eljárást megszüntető végzésNEM Védettség eseténszakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Szakmai véleményFelszámolás elrendelése(MSZJH. EO.)Felszámolás elrendelése(MSZJH. EO.)IGEN



2.7.1.39 Az erdő területén fátlan állapot kialakításának, fenntartásának engedélyezése
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésVédettség eseténszakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.40 Az erdő területének terméketlen területté minősítése
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSaját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.41 Az erdőgazdálkodási tevékenységet már nem szolgáló, a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, vagy nem az engedélyezési feltételeknek megfelelően fenntartott erdészeti létesítmény felszámolásának kezdeményezése, elrendelése
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésVédettség eseténszakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.42 Az önálló erdőgazdálkodói egység területének és Adattárban nyilvántartott terület eltérése esetén az erdőrészlet megosztása az Adattárban
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSaját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.43 Felszólítás a közös tulajdonban álló erdő erdőgazdálkodójának nyilvántartásba való bejelentéséreA jogsértő állapota hatóság tudomására jutásaMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.) Bejegyző határozatFelszólító határozatA tulajdonosok felszólítása (MSZJH. EO.)

Végleges döntés
Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)

 Döntés megsemmisítése  Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal 
Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) Visszavonó vagy módosító határozatNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 
Az ügyfelek időben eleget tesznek a felszólításnak?(MSZJH. EO.)  Erdőgazdálkodó nyilvántartásbavaló bejegyzése (MSZJH. EO.)IGENErdőkezelő kijelölése(MSZJH. EO.) Bejegyző határozatNEM IGEN NEM



2.7.1.44 Erdőkezelés elrendelése A tulajdonosok eredménytelenfelszólításaMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.) Kijelölő határozatDöntés erdőkezelő kijelöléséről(MSZJH. EO.)Döntés közlése(MSZJH. EO.)

Végleges döntés
Iratfelterjesztés(MSZSZJH. EO.)

 Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal 
Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 



2.7.1.45 Erdő rendeltetésének megállapítása, megváltoztatása
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésVédettség eseténszakmai vélemény kérése(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.46 Természetvédelmi rendeltetésű redőben korlátozások előírásaKTVFO megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Korlátozó határozat
Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítésePest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGEN
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)

NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal IGEN

Korlátozás elrendelése(MSZJH. EO.)
IGEN



2.7.1.47 Natura 2000 rendeltetésű erdőben hagyásfák, hagyásfa csoportok visszahagyásának előírása
Bejelentés tudomásul vétele(MSZJH. EO.)

Tervezett munka bejelentésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés
Korlátozó határozatNEMNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés megsemmisítése  Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
A bejelentés védett területet érint?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGEN IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
NEMNEM

NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 
Bejelentés az erdőtervvelösszhangban van?(MSZJH. EO.) Tájékoztatás megküldése(MSZJH. KTV. FO)

IGEN
Korlátozás kezdeményezése(MSZJH. KTV. FO.)Korlátozás elrendelése(MSZJH. EO.)IGENIGEN Módosító, visszavonóhatározat



2.7.1.48 Erdőgazdálkodás korlátozása, feltételhez kötése; korlátozás visszavonásaKTVFO megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZSZJH. EO.)

Végleges döntés

Korlátozó határozat
Iratfelterjesztés(MSZSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésPest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Hatáskör fennáll?(MSZSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZSZJH. EO.)megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZSZJH. EO.)IGENIGEN
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZSZJH. EO.)Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZSZJH. EO.)

korlátozásNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal IGEN

Korlátozás elrendelése(MSZSZJH. EO.)Korlátozást, vagyerdőterv módosítástkezdeményezett?(MSZSZJH. EO.)Erdőterv módosítása(MSZSZJH. EO.) Erdőterv módosító határozatKorlátozó határozatET módosítás
Megkeresés

IGEN IGEN Módosító határozat



2.7.1.49 Helyi jelentőségű védett természeti területen erdőgazdálkodás korlátozásaKérelemMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés
Korlátozó határozat

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGEN
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)

NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei Kormányhivatal Módosító határozatMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal IGEN Korlátozás elrendelése(MSZJH. EO.)A kérelem azilletékes jegyzőtőlérkezett?(MSZJH. EO.) NEM Kérelem elutasítása(MSZJH. EO.) Elutasító határozatAz érintett erdőtermészetvédelmirendeltetésű?(MSZJH. EO.)IGEN IGENNEMIGEN



2.7.1.50 Honvédelmi rendeltetésű erdőben erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése
Függő hatályú végzés(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) Kérelem jóváhagyása(MSZJH. EO.)Kérelem elutasítása(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Bejegyző határozatFüggő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésElutasító határozatNEMNEM
Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGENIGEN IGEN
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH.EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)IGEN NEMNEM

NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 
Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)

Kérelem
IGEN Módosítóhatározat



2.7.1.51 Honvédelmi rendeltetésű erdőben kisebb kockázattal járó fafajok alkalmazásával történő erdőfelújítás végrehajtásának engedélyezése
Függő hatályú végzés(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) Kérelem jóváhagyása(MSZJH. EO.)Kérelem elutasítása(MSZSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Bejegyző határozatFüggő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésElutasító határozatNEMNEM
Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)
Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGENIG EN IGEN

Jogorvoslattalél az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)
Kérelem

IGEN Másodfokú határozat



2.7.1.52 Honvédelmi rendeltetésű erdőben erdőfelújítási határidő módosítása
Függő hatályú végzés(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) Kérelem jóváhagyása(MSZJH. EO.)Kérelem elutasítása(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Bejegyző határozatFüggő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésElutasító határozatNEMNEM
Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)
Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGENIGEN IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)IGEN Módosító határozat



2.7.1. 53 Az erdőgazdálkodás üzemmódjának megállapítása, módosítása
Függő hatályú végzés(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) Kérelem jóváhagyása(MSZJH. EO.)Kérelem elutasítása(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Jóváhagyó határozat
Kérelem

Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésElutasító határozatNEMNEM
Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)
Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGENIGEN IGEN Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)IGEN NEM

NEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Védett területérint? Szakkérdés kérése (MSZJH.KTFO) Megkeresés szakkérdésben végzés
Másodfokú határozatHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)



2.7.1.54 Az erdőtelepítés végrehajtásának, illetve az erdőtelepítések állapotának ellenőrzéseVégrehajtás, befejezettség bejelentőMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.) BejegyzésEllenőrzési jegyzőkönyv Helyszíni ellenőrzés(MSZJH. EO.)Adatok Adattárba való bejegyzése(MSZJH. EO.)  Jegyzőkönyv megküldés(MSZJH. EO.)Az erdősítésbefejezehető?(MSZJH. EO.) IGENNEM



2.7.1.55 Terv nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően telepített erdő fennmaradásának elbírálása
Függő hatályú végzés(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) Kérelem jóváhagyása(MSZJH. EO.)Kérelem elutasítása(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés
Jóváhagyó határozat
Kérelem

Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésElutasító határozatNEMNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)
Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGENIGEN IGEN Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGENNEM

NEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Másodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Védett terület és/vagykulturális örökségvédelmi          területet érint? Szakkérdés kérése (MSZJH.KTFO és/vagyMSZJH.ÉÖO) Megkeresés szakkérdésben végzés
IGEN Módosító határozat



2.7.1.56 Erdőtelepítés befejezetté nyilvánításaElvégzett erdőművelésitevékenység bejelentéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZSZJH. EO.) Ellenőrzési jegyzőkönyv Helyszíni ellenőrzés(MSZSZJH. EO.)
 A jegyzőkönyv megállapításainakAdattárba való bejegyzése (MSZSZJH. EO.) A jegyzőkönyv megküldéseaz ügyfélnek (MSZSZJH. EO.)Az erdőrészlet megfelel a befejezés feltételeinek? NEM Befejezés elhalasztásaIGEN



2.7.1.57 Erdő felújításának előírásaA jogsértő állapota hatóság tudomására jutásaMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZSZJH. EO.) HatározatSzemle jegyzőkönyv Helyszíni szemle(MSZSZJH. EO.)  Véghasználat utánierdőfelújítás előírása(MSZSZJH. EO.) Állománykiegészítés előírása(MSZSZJH. EO.)

Végleges döntés
Iratfelterjesztés(MSZSZJH. EO.)

Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésPest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal 
Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZSZJH. EO.) IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZSZJH. EO.) Visszavonó vagy módosító határozatNEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 
Véghasználat szükséges?(MSZSZJH. EO.) IGENNEM Határozat



2.7.1.58 Az erdőfelújítási kötelezettség teljesítésének, illetve az erdőfelújítások állapotának ellenőrzéseElőírt határidő letelte, vagy elvégzett erdőművelésitevékenység bejelentéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZSZJH. EO.) Ellenőrzési jegyzőkönyv Helyszíni ellenőrzés(MSZSZJH. EO.) A jegyzőkönyv megállapításainakAdattárba való bejegyzése (MSZSZJH. EO.) A jegyzőkönyv megküldéseaz ügyfélnek (MSZSZJH. EO.)



2.7.1.59 Erdőfelújítás befejezetté nyilvánításaElőírt határidő letelte, vagy elvégzett erdőművelésitevékenység bejelentéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.) Ellenőrzési jegyzőkönyv Helyszíni ellenőrzés(MSZJH. EO.)

A jegyzőkönyv megállapításainakAdattárba való bejegyzése (MSZJH. EO.) A jegyzőkönyv megküldéseaz ügyfélnek (MSZJH. EO.)
 Az újulat fafajösszetétele, eredete, mennyisége az erdőtervben meghatározott erdőfelújítási előírásnak megfelel ? Az újulat átlagos magassága az erdőfelújítási előírásnak megfelel ? Az erdőfelújítás továbbifejlődése az erdőfelújítási előírással összhangban biztosított ? NEM  Lejárt a befejezés határideje ?IGEN IGENNEMNEM Erdőgazdálkodási bírság kiszabásának kezdeményezése HatározatNEMIGEN

IGEN



2.7.1.60 Erdőfelújítás felülvizsgálataKockázatelemzés alapján kiválasztott erdőrészletek ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.) HatározatEllenőrzési jegyzőkönyvHelyszíni ellenőrzés(MSZJH. EO.) Erdősítés megismétlésének elrendelése(MSZJH. EO.)

Végleges döntés
Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)

 Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal 
Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) Visszavonó vagy módosító határozatNEMNEM
Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Nem megfelelőség tapasztalható?(MSZJH. EO.) Erdőnevelési feladatvégrehajtásának elrendelése(MSZJH. EO.) Határozat Eljárás megszüntetése(MSZJH. EO.)IGEN IGENIGENIGEN NEM



2.7.1.61. Erdővédelmi bírság kiszabása- a 61. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.62. Erdővédelmi bírság kiszabása- a 61. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.63. Erdővédelmi bírság kiszabása- a 61. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.64. Erdővédelmi bírság kiszabása- a 63. § (2) és (3) bekezdésében foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.65. Erdővédelmi bírság kiszabása- a 68. § d) pontjában meghatározott erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása, vagy az erdei haszonvételek gyakorlása feltételeinek megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.66. Erdővédelmi bírság kiszabása- a 65. § (2) bekezdésében foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.67. Erdővédelmi bírság kiszabása- a 91. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.68. Erdővédelmi bírság kiszabása- a 91. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.69. Erdővédelmi bírság kiszabása- a 93. § (1), (4) vagy (5) bekezdésben foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.70. Erdővédelmi bírság kiszabása- a 93. § (2) bekezdésben foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.71. Erdővédelmi bírság kiszabása- a vadászatra jogosult terhére amennyiben a vadászható vadfajok egyedei az adott erdősítés előírt célállományának megfelelő fő- és mellékfafajok vezérhajtásait 30%-ot meghaladó mértékben károsítottákErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.72. Erdővédelmi bírság kiszabása- a vadászatra jogosult terhére amennyiben az erdő természetes felújítását biztosító, az előírt állománytípust alkotó fafajok termésének a vadászható vadfajok egyedei által történő felélésével az erdő felújítása veszélybe kerültErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.73. Erdővédelmi bírság kiszabása- a vadászatra jogosult terhére amennyiben a vadászható vadfajok egyedei  által történő károsítás következtében 0,5 ha-t meghaladó nagyságú egybefüggő területen a faegyedek 10%-át meghaladó mértékben károsodtakErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.74. Erdei vadkárosítások helyszíni ellenőrzéseErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.75 Fás szárú ültetvények telepítésének engedélyezése
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kéréseerdő igénybe vétele ügyében(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.76. Erdőben megvalósuló vagy a megvalósítás során erdőre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetében az erdőre gyakorolt hatások vizsgálataÉpítésügyi Hatóság megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)Hatáskörfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN NEMNEMSzakkérdés vizsgálata(MSZJH. EO.) BányászatiOsztály  FeljegyzésSzakmai véleménySzakmai véleménykialakítása(MSZJH. EO.)



2.7.1.77. Bányatelek megállapítása iránti eljárásban az erdő igénybevételének engedélyezhetősége illetve az erdőre gyakorolt hatások Bányászati Osztály megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)Hatáskörfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN NEMNEMSzakkérdés vizsgálata(MSZJH. EO.) BányászatiOsztály  FeljegyzésSzakmai véleménySzakmai véleménykialakítása(MSZJH. EO.)



2.7.1.78. Védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése iránti eljárásban az erdőre gyakorolt hatásokBányászati Osztály megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)Hatáskörfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN NEMNEMSzakkérdés vizsgálata(MSZJH. EO.) BányászatiOsztály  FeljegyzésSzakmai véleménySzakmai véleménykialakítása(MSZJH. EO.)



2.7.1.79. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása (módosítása) bányabezárás, tájrendezés végrehajtása elfogadása iránti eljárásban az erdőre gyakorolt hatásokBányászati Osztály megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)Hatáskörfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN NEMNEMSzakkérdés vizsgálata(MSZJH. EO.) BányászatiOsztály  FeljegyzésSzakmai véleménySzakmai véleménykialakítása(MSZJH. EO.)



2.7.1.80. A Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építmények engedélyezési eljárásában az erdőre gyakorolt hatások erdőre gyakorolt hatásokBányászati Osztály megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)Hatáskörfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN NEMNEMSzakkérdés vizsgálata(MSZJH. EO.) BányászatiOsztály  FeljegyzésSzakmai véleménySzakmai véleménykialakítása(MSZJH. EO.)



2.7.1.81. Az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő bővítése termőföldön valósul meg az erdőre gyakorolt hatások vizsgálataÉpítésügyi Hatóság megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)Hatáskörfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN NEMNEMSzakkérdés vizsgálata(MSZJH. EO.) BányászatiOsztály  FeljegyzésSzakmai véleménySzakmai véleménykialakítása(MSZJH. EO.)



2.7.1.82. Gyorsforgalmi út esetén az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata, ha az eljárás erdő igénybevételével jár, akkor az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálataKTVFO megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)Hatáskörfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN NEMNEMSzakkérdés vizsgálata(MSZJH. EO.) BányászatiOsztály  FeljegyzésSzakmai véleménySzakmai véleménykialakítása(MSZJH. EO.)



MegkeresésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalBányászati Osztály(a továbbiakban: MSZJH-BO)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-BO)

Hatáskör vizsgálata(MSZJH-BO) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésIlletékességVizsgálata(MSZJH-BO) Áttételt elrendelő végzésNEM
Megkeresés formai ésTartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MSZJH-BO)

IGEN
Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés

2.7.1.83. Széndioxid geológiai tárolásának engedélyezési eljárásban, széndioxid tároló hely bezárására irányuló eljárásban, szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítási eljárásban az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata

Hiánypótlásbeérkezett-e?(MSZJH-BO) Eljáró hatóságot értesítő iratÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-BO)
Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MSZJH-BO)NEM Megkeresés áttétele(MSZJH-BO)Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MSZJH-BO)IGEN

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-BO)
Fizetési felhívás(MSZJH-BO) Fizetési felhívást elrendelő végzésIgazgatásszolgáltatási díj beérkezett(MSZJH-BO) Eljáró hatóság értesítése(MSZJH-BO) Eljáró hatóságot értesítő iratNEMSzámlázáshoz adatszolgáltatás(MSZJH-BO) Eljáró hatóságot értesítő iratEljáró hatóságot értesítő iratEljáró hatóságot értesítő iratAdatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Tényállás tisztázott-e?(MSZJH-BO)
IGEN NEM

IGEN
NEMIGE N IGEN NEMNEMIGEN



2.7.1.84. Erdészeti jogcímekben kiírt jogszabályok/felhívások alapján benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek, pályázatok helyszíni ellenőrzése A helyszíni ellenőrzés megszervezése(felkészülés) Ellenőrzési jegyzőkönyvLezárt ellenőrzési jegyzőkönyvUtólagos észrevételt tesz?  MÁK KifogásÜgyfél észrevételének elbírálásaSzakmailag helyes?Ismételt ellenőrzés elrendeléseNEM Ellenőrzési jegyzőkönyv formai elbírálásaNEMFormailag helyes?Lezárt ellenőrzési jgykvéglegesítéseIGENEllenőrzési jgyk eredményekrögzítése és feldolgozása Helyszíni ellenőrzési aktaösszeállítása Végleges ellenőrzési jegyzőkönyvHelyszíni ellenőrzési aktaEllenőrzési jegyzőkönyvkiértékeléseHivatkozott vis maior esetrea gazdálkodó?Elsőfokú döntés elkészítéseNEMVis maior egyedi esetek egységes elbírálásaVégleges ellenőrzési jgyk-kvéletlenszerű felülvizsgálataIsmételt helyszíniellenőrzésszükséges?
Ügyfél észrevételek fogadása Lezárt jgyk megküldése azügyfélnek észrevételezésreBetétlapok irodai kiegészítése,ellenőrzési jgyk lezárásaA helyszíni ellenőrzésvégrehajtása Értesítés a helyszíniellenőrzésről

IGEN NEM
IGEN



 2.7.1.85. Erdészeti szakszemélyzet írásbeli figyelmeztetéseErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.86. Figyelmeztetés sikeres első erdősítés határidejének elmulasztása miattA jogszabály megsértésea hatóság tudomására jutásaMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.) Felszólító határozat Ellenőrzési jegyzőkönyv Helyszíni ellenőrzés(MSZJH. EO.) Ügyfél felszólítása határidő elmulasztása miatt(MSZJH. EO.)

Jogerős határozat
Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.)

Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésPest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal 
Felterjesztő levélMásodfokú határozat

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(MSZJH. EO.)Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) Visszavonó vagy módosító határozat
Tájékoztató levél

NEMNEM Pest Megyei Kormányhivatal Elutasító határozat
Másodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Pest MegyeiKormányhivatal  

Az ügyfél a felszólításnakeleget tett NEM  Eljárás megszüntetése(MSZJH. EO.)  Erdősítés elrendelése(MSZJH. EO.) Elrendelő határozatIGENIGEN



 2.7.1.87. Körzeti erdőtervezés - igazgatási szakaszaTervezési munkák megszervezése(felkészülés) Tájékoztatás a megkezdésrőlTájékoztatás a megkezdésrőlTájékoztatás a megkezdésrőlJavaslatok-erdőgazdálkodók, érintett hatóságok, kezelő szervek befogadására Terepi munka, adatgyűjtésTerepi munka, adatgyűjtésIgazgatási tevékenység megkezdéseIgazgatási tevékenység megkezdéseIgazgatási tevékenység megkezdése Tervjavaslat összeállításaTervezési munkák megszervezése(felkészülés) Rögzítés, térképezésvégleges területtel



2.7.1.88. Az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokban szereplő közhiteles adatokról adatszolgáltatás: - hiteles adattári szemlemásolat
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEMKérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGENIGEN NEMNEM
Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) Végzés



2.7.1.89. Az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokban szereplő közhiteles adatokról adatszolgáltatás: - erdészeti nyilvántartási térkép másolat
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEMKérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGENIGEN NEMNEM
Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) Végzés



2.7.1.90. Az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokban szereplő közhiteles adatokról kérelemre adatszolgáltatás
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Határozat

Kérelem
Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEMKérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGENIGEN NEMNEM

Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) Végzés



2.7.1. 61. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása- a 41. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettséget fahasználatot nem érintő tevékenység esetében megsértiErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 92. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - a 16. § (9) bekezdésében foglaltak megsértése esetén (határjel kihelyezése)Erdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 93. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - a 63. § (6) bekezdésében foglalt előírások megsértése esetén (erdő talajában keletkezett kár)Erdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 94. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - a 73. § (1) bekezdésében foglalt előírások megsértése esetén (kivágásra tervezett fák szakszerű megjelölésének elmaradása) Erdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 95. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - a 69. § (1) bekezdésében foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 96. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - a 95. § (3) és (6) bekezdésében, 102. §-ban foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 97. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - valamely tevékenység végrehajtására vagy az erdő állapotára vonatkozóan e törvényben előírt bejelentési kötelezettség elmulasztása eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 98. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - amennyiben az erdőgazdálkodó az erdőnevelési feladatok elmulasztásával akadályozza az erdő Evt. szerint elvárt állapotának kialakulását és fenntartásátErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 99. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - amennyiben az erdőgazdálkodó a jogosult erdészeti szakszemélyzet alkalmazására vonatkozó kötelezettségének felhívásra sem tesz eleget, vagy a jogosult szakszemélyzet személyében bekövetkezett változást 8 napon belül nem jelenti beErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 100. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - a 15. § (2) bekezdésében foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 101. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - a 106. § (7) bekezdésében foglalt mulasztás elkövetése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 102. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - amennyiben az erdőgazdálkodó az erdei legeltetési tevékenységhez jogszerűtlenül járul hozzáErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 103. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - a 18. § (2) vagy (5) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén Erdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 104. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység engedély nélkül vagy az engedélyben, illetve a bejelentésben foglaltaktól, valamint rendelkezésünktől eltérő végrehajtása esetén Erdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1. 105. Erdőgazdálkodási bírság kiszabása - a 70. § (3) bekezdésében foglalt előírások megsértése eseténErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.106. Szükséges erdőgazdálkodási tevékenységek  az erdőgazdálkodó költségére történő elrendelése és elvégeztetéseErdőgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.107. Az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokban szereplő közhiteles adatokról adatszolgáltatás: - hiteles adattári teljes másolat kiadása
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEMKérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGENIGEN NEMNEM
Hiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) Végzés



2.7.1.108. Erdő időleges igénybevételének engedélyezése
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kéréseerdő igénybe vétele ügyében(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.110. Erdőben szennyvíziszap alkalmazásának engedélyezése
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kéréseerdő igénybe vétele ügyében(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.110. Vadállomány apasztásának kezdeményezéseVadászati Osztály megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Korlátozó határozatHatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGENIGEN NEM Korlátozás elrendelése(MSZJH. EO.)Korlátozást, vagyerdőterv módosítástkezdeményezett?(MSZJH. EO.)Erdőterv módosítása(MSZJH. EO.) Erdőterv módosító határozatNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN IGEN
Végleges döntés

NEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés
Módosítóvagy visszavonó  határozat



2.7.1.111 Véghasználat esetén - termőhelyi, tájképvédelmi, talajvédelmi és erdővédelmi okból - hagyásfák, facsoportok visszahagyásának előírása
Bejelentés tudomásul vétele(MSZJH. EO.)

Tervezett munka bejelentésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZSZJH. EO.)
Korlátozó határozatNEMNEMA bejelentés védett területet érint?(MSZJH. EO.)

Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGENIGEN IGEN
Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN

NEMNEM
Bejelentés az erdőtervvelösszhangban van?(MSZJH. EO.) Tájékoztatás megküldése(MSZJF.KTV.FO)

IGEN
Korlátozás kezdeményezése(MSZJH. KTVFO.)Korlátozás elrendelése(MSZJH. EO.) IGEN

Végleges döntés

NEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés
Módosítóvagy visszavonó  határozat



2.7.1.112 Tarvágás végrehajtásához erdőfelújítási biztosíték előírása
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kéréseerdő igénybe vétele ügyében(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



Natura 2000 elővizsgálat lefolytatása, dokumentáció és nyilatkozat összeállításaKr. 4.§ ErdőtervEvt. 33. § (1) b)max 15 nap max 90 nap Evt.  33. § (2)
Hatásbecslés 275/2004. Kr. 10. § szerintErdészeti hatóság döntéseEvt. 113. § (28) Natura 2000 elővizsgálat  megküldése Kr. 4. § (5)

Írásban észrevételt tehet:Erdőgazdálkodók, ügyfelek, érintett hatóságKr. 3.§ (5) Meghívás:ErdőgazdálkodókNyilatkozatott  tett tulajdonosok, ügyfelek, érintett hatóságKr. 3.§ (10) HatásbecslésA vizsgálati dokumentációt a terv készítője állítja össze.A hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi.275/2004. Kr. 10. § és 10/A. §
Közlemény a megindításról NÉBIH honlap és értesítésEvt. 33. § (2) és Kr. 3.§(1) Tervjavaslat megküldése azNPI-nekKr. 3.§ (4) Evt. 10. § (1) teljesüléseKr. 3.§ (7) és (8)Tervjavaslat véleményezése Kr. 3. § (6)Körzeti erdőtervezési eljárás megindításaEvt. 33. § (1) b) Erdőrészlet szintű tárgyalásKr. 3. § (10)Nov 30 HozamvizsgálatVhr. 17.§ Kedvezőtlen hatás eseténTermészetvédelmi hatóság megkereséseJogszabály által meghatáro-zott időkorlátokRészletek Döntés közléseKözlemény kifüggesztéseEvt. 33. § (4)-(6)Kr. 6. §

2.7.1.113 Körzeti erdőtervezési eljárásÖsszevont Hatósági Eljárás Szakasza



2.7.1.114 Védett fajok védelme érdekében cserjék kitermelésének, elhalt, fekvő fa és gally, élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtésének korlátozása, megtiltásaKTVFO megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZSZJH. EO.)
Korlátozó határozatHatáskör fennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGENIGEN NEM Korlátozás elrendelése(MSZJH. EO.)Korlátozást, vagyerdőterv módosítástkezdeményezett?(MSZJH. EO.)Erdőterv módosítása(MSZJH. EO.) Erdőterv módosító határozatNEM

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN IGEN
Végleges döntés

NEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés
Módosítóvagy visszavonó  határozat



2.7.1.115 Vízforrások, vízbázisok, védett élő szervezetek, természeti és tájképi értékek, közjóléti objektumok védelmében fák vagy facsoportok kitermelésének megtiltása KTVFO megkereséseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZSZJH. EO.)
Korlátozó határozatHatáskör fennáll?(MSZSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésMegkeresés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZSZJH. EO.)megkeresés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZSZJH. EO.)IGENIGEN NEM Korlátozás elrendelése(MSZSZJH. EO.)Korlátozást, vagyerdőterv módosítástkezdeményezett?(MSZSZJH. EO.)Erdőterv módosítása(MSZSZJH. EO.) Erdőterv módosító határozatKorlátozó határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(MSZSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZSZJH. EO.)Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZSZJH. EO.) IGEN IGEN

Végleges döntés

NEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés
Módosítóvagy visszavonó  határozat



2.7.1.116 Faállomány nagymértékű károsodása miatti erdő adásvétel vagy földcsere útján történő állami tulajdonba vételének, erdő mezőgazdasági művelésbe vonásának elbírálása
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kéréseerdő igénybe vétele ügyében(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.117 Károsítók elleni védekezés előírásaVédekezés elrendelése(MSZJH. EO.)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)
Végleges döntés

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)IGEN Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN NEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 

Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.)
Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.118 Erdészeti feltáró út kijelölése járműközlekedésre
Függő hatályú döntés(MSZJH. EO.) Döntéskérelem tárgyában(MSZJH. EO.)

KÉRELEMMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.)

Végleges döntés

Határozat
Kérelem

Függő hatályú döntésHiánypótlásra felszólító végzésNEM

Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH. EO.)Hatáskör fennáll?(MSZJH. EO.)   Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH. EO.) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH. EO.)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH. EO.)IGEN IGE N IGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozat

IGEN NEMNEM
NEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály FeljegyzésSzakmai véleménykéréseHiánypótlásnakeleget tett?(MSZJH. EO.) Feljegyzés Szakmai vélemény Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH. EO.) NEM Eljárásmegszüntetése(MSZJH. EO.) VégzésSzakmai vélemény kéréseerdő igénybe vétele ügyében(MSZJH. EO.) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)



2.7.1.119 Közérdekű védekezés elrendeléseA károsítása hatóság tudomására jutásaMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.) Bejegyző határozatEllenőrzési jegyzőkönyv Helyszíni ellenőrzés(MSZJH. EO.) Döntés(MSZJH. EO.) Döntés közlése(MSZJH. EO.) Iratfelterjesztés(MSZJH. EO.) Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozatJogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH. EO.)IGENSaját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH. EO.) IGEN Módosító vagy visszavonó határozatNEMNEM Pest Megyei KormányhivatalMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH. EO.)
Végleges döntésÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés



2.7.1.120 Erdő látogatás korlátozásának felülvizsgálata, kötelezés a korlátozás megszüntetéséreBEJELENTÉS Járási Hivatal Erdészeti Osztály(továbbiakban: MSZJH. EO.) Ellenőrzési jegyzőkönyv Helyszíni ellenőrzés(MSZJH. EO.)Korlátozás indokolt?Korlátozás tudomásul vétele NEM Kötelezés a korlátozásmegszüntetésére HatározatJogorvoslattal él az ügyfél?(MSZSZJH. EO.)Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZSZJH. EO.)Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZSZJH. EO.) IGEN IGEN
Végleges döntés

NEMIratfelterjesztés(MSZJH. EO.)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelésnyilvántartásba vétele(MSZJH. EO.) Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály Végleges döntés
Módosítóvagy visszavonó  határozatIGEN



2.7.2.1. Közhiteles földmérési adatszolgáltatás magánszemélyek részéreKérelem vizsgálata(JH-FmO)Adatszolgáltatási kérelem(Ügyfélszolgálati kapcsolat)Járási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)Hatáskör ésilletékességfennáll?(JH-FmO)IGEN NEM KérelemKérelmező adatainak ellenőrzése és rögzítése(JH-FmO) KérelemformanyomtatványaÜgyfél tájékoztatása a TAKARNET rendszeren keresztültörténő adatszolgáltatásról  (JH-FmO)Az ügyfél igénybe veszia TAKARNETszolgáltatást?
Adatszolgáltatási eljárás lezárul(JH-FmO)

IGENAdatszolgáltatási díj számlázása(JH-FmO)Az ügyfél a közhiteles adatszolgáltatást kéri?NEM NEM Ügyfél tájékoztatásaaz ingatlan-nyilvántartási és térképi adatbázis tartalmáról (betekintés)(JH-FmO) Adatszolgáltatás(JH-FmO) Kiszolgáltatott közhiteles adatokAdatszolgáltatási díjbefizetésre került ?(JH-FmO)IGEN SzámlaIGEN
NEM



2.7.2.2. Közhiteles földmérési adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák végzéséhezKérelem vizsgálata(JH-FmO)Adatszolgáltatási kérelem(Elektronikus ügyfélkapcsolat)Járási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)Hatáskör ésilletékességfennáll?(JH-FmO)IGEN NEM Kérelem

Adatszolgáltatási eljárás lezárul(JH-FmO)
Adatszolgáltatási díj számlázása(JH-FmO)Az ingatlan-nyilvántartási és térképi adatbázis adatainak legyűjtése a kértterületre(JH-FmO)

Adatszolgáltatás(JH-FmO)     Adatszolgáltatási azonosítóval ellátott közhiteles adatokSzámlaÜgyfél tájékoztatása mellettkérelem áttétele az illetékességgelrendelkező szervhez(JH-FmO) Tájékoztatás,elektronikus levélSzámla továbbítása akérelmező részére(JH-FmO) Elektronikus levélSzámla befizetésének visszaigazolása Digitális adatállományElektronikus levélEredeti számlaSzámla továbbítása(JH-FmO)



2.7.2.3. Közhiteles földmérési adatszolgáltatás egyéb szervezetek részéreKérelem vizsgálata(JH-FmO)Adatszolgáltatási kérelemJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)Hatáskör ésilletékességfennáll?(JH-FmO) NEM Kérelem

Adatszolgáltatási eljárás lezárul(JH-FmO)
Adatszolgáltatási díj számlázása(JH-FmO)Az ingatlan-nyilvántartási és térképi adatbázis adatainak legyűjtése a kértterületre(JH-FmO)

Adatszolgáltatás(JH-FmO)       Adatszolgáltatási    azonosítóval ellátott közhiteles adatokSzámlaÜgyfél tájékoztatása mellettkérelem áttétele az illetékességgelrendelkező szervhez(JH-FmO) Tájékoztatás
Számla továbbítása akérelmező részére(JH-FmO) Elektronikus levélLevélSzámla befizetésének visszaigazolása Digitális adatállomány  Elektronikus levélLevélEredeti számlaSzámla továbbítása(JH-FmO)

Kért adatszolgáltatásárajogosult aJH-FmO?IGEN IGENKérelem áttétele az ügyféltájékoztatása mellett(JH-FmO) Áttétel végzésselNEMBudapest FővárosKormányhivatal Földmérési Távérzékelési ésFöldhivatali Főosztály   



Hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos munkákJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO) Hivatalos feljegyzés2.7.2.4. Az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos munkák
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozatHivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos eljárás lezárul(JH-FmO)

IGEN IGEN Végleges határozatElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVéglegesítés(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?
Másodfokú eljárás (ÉFF)

Hivatalból észlelt változás(JH-FmO)Adatgyűjtés(JH-FmO)Változások, változások okainak feltárása(JH-FmO) Határozat
Adatszolgáltatás(JH-FmO) Budapest FővárosKormányhivatal Földmérési Távérzékelési ésFöldhivatali Főosztály   Járási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   TAKAROS , DATRrendszeradathalmazaHivatalos feljegyzés

Műszaki munkarészekelkészítése(JH-FmO) Az állami térképi adatbázisban előzetes változásvezetés(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állomány   Térképtári és ingatlan-nyilvántartási adathalmazJárási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   Változásokkal összefüggődöntés(JH-FmO)
Végleges digitális ingatlan-nyilvántartási és térképi állomány elkészítése(JH-FmO)

 Az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban a tény feljegyzésénekkérelme (JH-FmO) Járási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   
IGEN



2.7.2.5. Eljárás kezdeményezése az állami alapadatbázisok jogosulatlan felhasználójával szembenFellépés az állami alapadatbázisok jogosulatlan felhasználójával szembenJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)Állami alapadatok változásával összefüggőkérelem  (JH-FmO)
Fellépés az állami alapadatbázisok jogosulatlan felhasználójával szemben eljárás lezárul(JH-FmO)

Kérelem vizsgálata (JH-FmO) KérelemTovábbi vizsgálata a kérelem tárgyától függően(JH-FmO)TájékoztatásTájékoztatás/ Bírságolási eljárás kezdeményezése(JH-FmO) Jogosult a felhasználó?(JH-FmO)Jogosultság vizsgálata (JH-FmO)Kérelem elutasítása(JH-FmO) IGENNEMB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Felülvizsgálat / Bírságolási eljárás(ÉFF)



Felmérési, térképezési, területszámításihiba kijavítására irányuló kérelemJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMHatáskör és illetékesség fennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)IGEN2.7.2.6. Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló – ügyfél által kezdeményezett eljárás Kérelem
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozat

Felmérési, térképezési, területszámításihiba kijavítására irányuló eljárás lezárul(JH-FmO)

IGEN IGEN Végleges végzéshatározatElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVéglegesítés(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?
Másodfokú eljárás (ÉFF)

Kérelem vizsgálata(JH-FmO) Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Adatgyűjtés(JH-FmO) NEM Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) VégzésNEMHibák, hibák okainak feltárása(JH-FmO)
A kérelem jóváhagyható?(JH-FmO)

IGEN
NEM

Eljárás megszüntetése(JH-FmO)Kérelem elutasítás(JH-FmO)
Kérelem jóváhagyásaDöntés (JH-FmO) HatározatIGEN Adatszolgáltatás(JH-FmO) Budapest FővárosKormányhivatal Földmérési Távérzékelési ésFöldhivatali Főosztály   Járási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   TAKAROS, DATR rendszer adathalmazaHivatalos feljegyzés

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)
Az állami térképi adatbázisban előzetes változásvezetés(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állomány

Határozat Az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban a tény feljegyzésénekkérelme (JH-FmO) Járási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   Hivatalos feljegyzés

Végleges digitális ingatlan-nyilvántartási és térképi állomány elkészítése(JH-FmO)
IGEN

Függő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzés



Földmérési jogosultsággal rendelkező felmérési, térképezési, területszámításihiba kijavítására irányuló kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)2.7.2.7. Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló – földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére kezdeményezett – eljárásKérelem
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozat

Felmérési, térképezési, területszámításihiba kijavítására irányuló eljárás lezárul(JH-FmO)

IGE N IGEN Végleges végzéshatározatElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVéglegesítés(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?
Másodfokú eljárás (ÉFF)

Adatgyűjtés(JH-FmO) NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) VégzésNEMHibák, hibák okainak feltárása(JH-FmO)
A kérelem jóváhagyható?(JH-FmO)

IGEN
NEM

Eljárás megszüntetése(JH-FmO)Kérelem elutasítás(JH-FmO)
Kérelem jóváhagyásaDöntés (JH-FmO) HatározatIGEN Adatszolgáltatás(JH-FmO) Budapest FővárosKormányhivatal Földmérési Távérzékelési ésFöldhivatali Főosztály   Járási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   TAKAROS,DATR rendszeradathalmazaHivatalos feljegyzés

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)
Az állami térképi adatbázisban előzetes változásvezetés(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állomány

Határozat
Végleges digitális ingatlan-nyilvántartási és térképi állomány elkészítése(JH-FmO)

IGEN
NEMHatáskör és illetékesség fennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)IGENKérelem vizsgálata(JH-FmO) Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO) Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzés Az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban a tény feljegyzésénekkérelme (JH-FmO) Járási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   Hivatalos feljegyzésFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzés



Felmérési, térképezési, területszámításihiba kijavítása hivatalbólJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO) Hivatalos feljegyzés2.7.2.8. Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló – hivatalból indult – eljárás
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozatFelmérési, térképezési, területszámításihiba kijavítására irányuló eljárás lezárul(JH-FmO)

IGEN IGEN Végleges határozatElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVéglegesítés(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?
Másodfokú eljárás (ÉFF)

Felmérési, térképezési, területszámítási hibaészlelése(JH-FmO)Adatgyűjtés(JH-FmO)Hibák, hibák okainak feltárása(JH-FmO) Határozat
Adatszolgáltatás(JH-FmO) Budapest FővárosKormányhivatal Földmérési Távérzékelési ésFöldhivatali Főosztály   Járási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   TAKAROS, DATRrendszeradathalmazaHivatalos feljegyzés

Műszaki munkarészekelkészítése(JH-FmO)  Az állami térképi adatbázisban előzetes változásvezetés(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állományTérképtári és ingatlan-nyilvántartási adathalmazJárási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   Felmérési, térképezési, területszámítási hibajavításáról döntés(JH-FmO)
Végleges digitális ingatlan-nyilvántartási és térképi állomány elkészítése(JH-FmO)

 Az ingatlan- nyilvántartási adatbázisban a tény feljegyzésénekkérelme (JH-FmO) Járási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   
IGEN



2.7.2.9. Állami alapadatok időközi változásának vezetéseÁllami alapadatok időközi változásának vezetéseJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)Állami alapadatok változásával összefüggőkérelem  (JH-FmO)
Állami alapadatok időközi változásának vezetéselezárul(JH-FmO)

Kérelem műszaki vizsgálata (JH-FmO) Járási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   KérelemKérelem jóváhagyása(JH-FmO)Hatósági bizonyítvány továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)Földügyi szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Járási Hivatal Földmérési és Földügyi  Osztály Földügyi Szakterület A műszaki dokumentáció állami alapadattárban történő előzetes rögzítése(JH-FmO)Kérelmező kezdeményezi az ingatlan-nyilvántartási átvezetését Járási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   Ingatlan-nyilvántartási Osztálytájékoztatja a JH-FmO-t az állami alapadattárban történő végleges rögzítésről Adatszolgáltatás Budapest FővárosKormányhivatal Földmérési Távérzékelési ésFöldhivatali Főosztály   
Hatósági bizonyítványJH-FmO tájékoztatja az ingatlan-nyilvántartási osztályt a kérelemről

TAKAROS,DATR adathalmaz
Hivatalos feljegyzésHivatalos feljegyzésLevélDigitális állományKérelemHivatalos feljegyzés



2.7.2.10. Az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban tárolt adatok összhangjának ellenőrzése
Kapcsolatfelvétel az adatbázist karbantartó központtal az ellentmondásfeloldására(JH-FmO)

Ingatlan-nyilvántartási adatbázisbantárolt adatok összhangjának ellenőrzéseJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)Ellentmondás észleléseaz adatbázisban  (JH-FmO)
Ingatlan-nyilvántartási adatbázisbantárolt adatok összhangjának ellenőrzéselezárul(JH-FmO)

Budapest FővárosKormányhivatal Földmérési Távérzékelési ésFöldhivatali Főosztály(továbbiakban:BF)   Járási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   Ellentmondásról tájékoztatás  (JH-FmO) Hivatalos feljegyzésMegkeresés(elektronikus kapcsolat)Lehetőségek feltárásaaz ellentmondás feloldására  (BF)Ellentmondás javítása  (JH-FmO) Állásfoglalás(elektronikus kapcsolat)Határozat Tájékoztatás  (JH-FmO) Hivatalos feljegyzés
Ellentmondásról tájékoztatás  (JH-FmO) Hivatalos feljegyzésJárási HivatalIngatlan-nyilvántartásiOsztály   
 Adatszolgáltatás  (JH-FmO) Budapest FővárosKormányhivatal Földmérési Távérzékelési ésFöldhivatali Főosztály(Továbbiakban:BF)   TAKAROS, DATRadathalmazaHivatalos feljegyzés



2.7.2.11. Adatszolgáltatás kisajátítási munkarészek készítéséhezKérelem vizsgálata(JH-FmO)Adatszolgáltatási kérelem(Elektronikus ügyfélkapcsolat)Járási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)Hatáskör ésilletékességfennáll?(JH-FmO)IGEN NEM Kérelem

Adatszolgáltatási eljárás lezárul(JH-FmO)
Adatszolgáltatási díj számlázása(JH-FmO)Az ingatlan-nyilvántartási és térképi adatbázis adatainak legyűjtése a kértterületre(JH-FmO)

Adatszolgáltatás(JH-FmO)     Adatszolgáltatási azonosítóval ellátott közhiteles adatokSzámlaÜgyfél tájékoztatása mellettkérelem áttétele az illetékességgelrendelkező szervhez(JH-FmO) Tájékoztatás,elektronikus levélSzámla továbbítása akérelmező részére(JH-FmO) Elektronikus levélSzámla befizetésének visszaigazolása Digitális adatállományElektronikus levélEredeti számlaSzámla továbbítása(JH-FmO)



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Kisajátítási változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMKisajátítási vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGENIGEN NEMNEM2.7.2.12. Kisajátítási munkarészek vizsgálata és záradékolása Kérelem,műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGEN

Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozat    Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM Kisajátítási változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárulJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)

IGE N IGEN Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?
Másodfokú eljárás (ÉFF)Függő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzés

IGEN
Folytatás a következő dián



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványLevél,műszaki dokumentációk

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)     Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

IGEN IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés  Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél? Végleges végzés

Hatósági bizonyítvány továbbítása(JH-FmO)
 Szakkérdés vizsgálat(JH-FmO)

Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály 
 Hivatalos feljegyzésMásodfokú eljárás (ÉFF)

A műszaki dokumentáció állami alapadattárban történő előzetes rögzítése(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állományJárási Hivatal Földmérési és Földügyi  Osztály Földügyi Szakterület  Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály  Építésügyi és ÖrökségvédelmiOsztály Kisajátítási változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

IGEN



Koordinációs vizsgálat(ÉFF)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)Közigazgatási határ változásával összefüggő változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör és illetékesség fennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)IGEN NEM2.7.2.13. Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban a közigazgatási határ változásával összefüggő változási vázrajzok vizsgálata és záradékolásaKérelem, műszakidokumentációk

Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  
Kérelmet elutasító végzés

Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGE N

Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NEM Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN
 Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

    Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO) Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM Közigazgatási határ változásával összefüggő változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

IGEN IGEN Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?
Másodfokú eljárás (ÉFF)Kérelem áttétele koordinációs vizsgálatra(JH-FmO) B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)   Hivatalos feljegyzésKérelem visszaérkezik koordinációs vizsgálatról(JH-FmO)  Hivatalos feljegyzésKérelem vizsgálata(JH-FmO)Függő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzés

IGEN
Folytatás a következő dián



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványLevélKözigazgatási határ változásával összefüggő változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul( JH-FmO)

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)   Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozat

IGEN IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?  Véglegesített végzés

Hatósági bizonyítvány továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)Földügyi szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Járási Hivatal Földmérési és Földügyi  Osztály Földügyi Szakterület Hivatalos feljegyzésMásodfokú eljárás (ÉFF)A műszaki dokumentáció állami alapadattárban történő előzetes rögzítése(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állományBudapest FővárosKormányhivatal Földmérési Távérzékelési ésFöldhivatali Főosztály   TAKAROS,DATR rendszeradathalmazaAdatszolgáltatás(JH-FmO)
NEM IGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Telekfelosztási változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVáltozási vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGEN IGEN NEMNEM2.7.2.14. Földrészlet határ változással összefüggő telekfelosztási változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása      Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGEN  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

Telekfelosztási változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

IGEN Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?
Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzésFolytatás a következő dián

IGENIGEN



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványLevélTelekfelosztási változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)   Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél? Végleges végzés

Hatósági bizonyítvány továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)
Földügyi szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Járási Hivatal Földmérési és Földügyi  Osztály Földügyi Szakterület Hivatalos feljegyzésMásodfokú eljárás (ÉFF)
A műszaki dokumentáció állami alapadattárban történő előzetes rögzítése(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állomány

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Telekegyesítési változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVáltozási vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGEN IGEN NEMNEM2.7.2.15. Földrészlet határ változással összefüggő telekegyesítési változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása     Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGEN  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

Telekegyesítési változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

IGEN Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?
Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzésFolytatás a következő dián

IGENIGEN



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványLevélTelekegyesítési változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)   Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél? Végleges végzés

Hatósági bizonyítvány továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)
Földügyi szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Járási Hivatal Földmérési és Földügyi  Osztály Földügyi Szakterület Hivatalos feljegyzésMásodfokú eljárás (ÉFF)
A műszaki dokumentáció állami alapadattárban történő előzetes rögzítése(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állomány

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Telekhatár-rendezési változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVáltozási vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGEN IGEN NEMNEM2.7.2.16 . Földrészlet határ változással összefüggő telekhatár-rendezési változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása   Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGEN  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

 Telekhatár-rendezési változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

IGEN Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEM  Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)     Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzésFolytatás a következő dián
IGENIGEN



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványLevélTelekhatár-rendezési változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

NE M Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO) Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEM Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés

Hatósági bizonyítvány továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)Földügyi szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Járási Hivatal Földmérési és Földügyi  Osztály Földügyi Szakterület Hivatalos feljegyzésMásodfokú eljárás (ÉFF) IGENIGEN
Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Jog bejegyzésére szolgáló változási vázrajzokzáradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVáltozási vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)      Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGEN IGEN NEMNEM2.7.2.17. Földrészleten belüli állami alapadatok változásával összefüggő jog bejegyzésére szolgáló változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása    Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGEN  Másodfokú HatározatMásodfokú Határozat Másodfokú Határozat

Jog bejegyzésére szolgáló változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIGEN Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)     Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzésFolytatás a következő dián
IGENIGEN



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványLevélJog bejegyzésére szolgáló változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO) Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) II. fokú HatározatII. fokú HatározatII. fokú Határozat

IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)   Másodfokú határozat Másodfokú határozat  Másodfokú határozat
Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEM Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés

Műszaki záradékkal ellátottváltozási vázrajz továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO) Másodfokú eljárás (ÉFF)
Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Jog törlésére szolgáló változási vázrajzok záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVáltozási vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGENIGEN NEMNEM2.7.2.18. Földrészleten belüli állami alapadatok változásával összefüggő jog törlésére szolgáló változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása     Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGEN  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

Jog törlésére szolgáló változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

IGEN Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzésFolytatás a következő dián
IGENIGEN



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványLevélJog törlésére szolgáló változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO) Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

IGE N Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Felterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés
Műszaki záradékkal ellátottváltozási vázrajz továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO) Másodfokú eljárás (ÉFF)

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Tény feljegyzésére szolgáló változási vázrajzok záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVáltozási vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGE NIGEN NEMNEM2.7.2.19. Földrészleten belüli állami alapadatok változásával összefüggő tény feljegyzésére szolgáló változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása    Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO)NE M Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGEN  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

Tényfeljegyzésére szolgáló változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

IGE N Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzésFolytatás a következő dián
IGENIGEN



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványLevélTény feljegyzésére szolgáló változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO) Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

IGEN Benyújtott fellebbezésElutasító  határozatFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Felterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés
Műszaki záradékkal ellátottváltozási vázrajz továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)

Másodfokú eljárás (ÉFF)A műszaki dokumentáció állami alapadattárban történő előzetes rögzítése(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állomány

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Tény törlésére szolgáló változási vázrajzok záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVáltozási vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGENIGEN NEMNEM2.7.2.20. Földrészleten belüli állami alapadatok változásával összefüggő tény törlésére szolgáló változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása     Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGEN  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

Tény törlésére szolgáló változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

IGEN Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)
Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzésFolytatás a következő dián

IGENIGEN



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványLevélTény törlésére szolgáló változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO) Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Felterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés
Műszaki záradékkal ellátottváltozási vázrajz továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)

Másodfokú eljárás (ÉFF)A műszaki dokumentáció állami alapadattárban történő előzetes rögzítése(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állomány

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Épületek, építmények feltüntetésével összefüggő változási vázrajzok záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVáltozási vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGENIGEN NEMNEM2.7.2.21. Földrészleten belüli állami alapadatok változásával, épületek, építmények feltüntetésével összefüggő változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása     Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú HatározatMásodfokú HatározatMásodfokú Határozat

Épületek, építmények feltüntetésével összefüggő változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul( JH-FmO)

IGEN Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzés

IGEN IGENIGEN
Folytatás a következő dián



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványJárási Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztályához Illetékes elsőfokú építésügyi hatóságnak Hivatalos feljegyzésAdatszolgáltatásÉpületek, építmények feltüntetésével összefüggő változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul( JH-FmO)

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO) Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Földügyi szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Járási Hivatal Földmérési és Földügyi  Osztály Földügyi Szakterület 

Elutasító  határozatSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozat
IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés

Hatósági bizonyítvány éskérelem továbbítása(JH-FmO)Hatósági bizonyítvány éskérelem továbbítása(JH-FmO)
Hivatalos feljegyzésMásodfokú eljárás (ÉFF)A műszaki dokumentáció állami alapadattárban történő előzetes rögzítése(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állomány

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Épületek, építmények megszüntetésével összefüggő változási vázrajzok záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVáltozási vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGEN NEMNEM2.7.2.22. Földrészleten belüli állami alapadatok változásával épületek, építmények megszüntetésével összefüggő változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása    Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGEN  Másodokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

Épületek, építmények megszüntetésével összefüggő változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul( JH-FmO)

IGEN Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzésFolytatás a következő dián

IGEN IGENIGEN



Épületek, építmények megszüntetésével összefüggő változási vázrajzok záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul( JH-FmO)

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO) Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Földügyi szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Járási Hivatal Földmérési és Földügyi  Osztály Földügyi Szakterület 

Elutasító  határozatSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozat
IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Felterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés

Hivatalos feljegyzésMásodfokú eljárás (ÉFF)Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványJárási Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztályához Illetékes elsőfokú építésügyi hatóságnak Hivatalos feljegyzésAdatszolgáltatásHatósági bizonyítvány éskérelem továbbítása(JH-FmO)Hatósági bizonyítvány éskérelem továbbítása(JH-FmO)A műszaki dokumentáció állami alapadattárban történő előzetes rögzítése(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állomány

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Épületek, építmények önálló ingatlannáalakításával összefüggő változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVáltozási vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGE NIGEN NEMNEM2.7.2.23. Földrészleten belüli állami alapadatok változásával épületek, építmények önálló ingatlanná alakításával összefüggő változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása    Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

   Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGEN  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

Épületek, építmények önálló ingatlannáalakításával összefüggő változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

IGEN Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzés
IGENIGEN

Folytatás a következő dián



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Hatósági bizonyítványLevélÉpületek, építmények önálló ingatlannáalakításával összefüggő változási vázrajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO) Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NE M Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozat

IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Felterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés

Hatósági bizonyítvány továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)
Földügyi szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Járási Hivatal Földmérési és Földügyi  Osztály Földügyi Szakterület Hivatalos feljegyzésMásodfokú eljárás (ÉFF)
A műszaki dokumentáció állami alapadattárban történő előzetes rögzítése(JH-FmO) Előzetes digitális térképi állomány

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Egyéb önálló ingatlan alaprajz vizsgálat és záradékolási kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMAlaprajzkészítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)NEMNEM2.7.2.24. Egyéb önálló ingatlanok esetén az ingatlan-nyilvántartásról szóló  CXLI. törvényben előírt alaprajz vizsgálata és záradékolása      Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

 Egyéb önálló ingatlan alaprajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzés
IGENIGEN

IGEN IGEN
IGEN IGEN NEM



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO)   Műszaki záradékkalellátott alaprajzLevél Egyéb önálló ingatlan alaprajz vizsgálat és záradékolási kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO) Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hhatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat
Benyújtott fellebbezésElutasító  határozatFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés

Műszaki záradékkal ellátottalaprajz továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO) Másodfokú eljárás (ÉFF)
Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NEM IGEN IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Kitűzési vázrajz vizsgálati kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMKitűzési vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)NEMNEM2.7.2.25. Kitűzésekkel kapcsolatos változási vázrajzok vizsgálata     Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

Kitűzési vázrajz vizsgálati kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzés

IGEN IGEN IGEN IGENIGENNEMIGEN



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Levél

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)   Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés

Kitűzési vázrajz továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)
Másodfokú eljárás (ÉFF)A műszaki dokumentáció nyilvántartásba vétele(JH-FmO)      Nyilvántartásba vett Kitűzési vázrajzDokumentációk okirattárinyilvántartása(JH-FmO) OkirattárKitűzési vázrajz vizsgálati kérelme alapján indult eljárás lezárulJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Kitűzési vázrajz vizsgálati kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMKitűzési vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)NEMNEM2.7.2.26.  Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményező kitűzési vázrajzok vizsgálata    Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztéseMásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

Kitűzési vázrajz vizsgálati kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzésFolytatás a következő dián
IGENIGENIGEN

IGEN IGEN IGEN



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Levél

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)   Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés

Kitűzési vázrajz továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)
Másodfokú eljárás (ÉFF)A műszaki dokumentáció nyilvántartásba vétele(JH-FmO)     Nyilvántartásba vett Kitűzési vázrajzDokumentációk okirattárinyilvántartása(JH-FmO) OkirattárKitűzési vázrajz vizsgálati kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Használati megosztási vázrajz vizsgálati kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEM Vázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)NEMNEM2.7.2.27. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményező használati megosztási vázrajzok vizsgálata      Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)IGE N  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

Használati megosztási vázrajz vizsgálati kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEM Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)    Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzés

IGEN IGEN IGEN IGENIGEN
Folytatás a következő dián



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Levél

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)   Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés

Használati megosztási vázrajz továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)
Másodfokú eljárás (ÉFF)A műszaki dokumentáció nyilvántartásba vétele(JH-FmO)      Nyilvántartásba vett használati megosztási vázrajzDokumentációk okirattárinyilvántartása(JH-FmO) OkirattárHasználati megosztási vázrajz vizsgálati kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGEN



Kérelem vizsgálata(JH-FmO)
Kérelem elutasítása(JH-FmO)

Jogok és jogi jellegek feljegyzéséhez szükséges vázlatok vizsgálati kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEMVázrajzot készítőjogosultságafennáll?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)      Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)NEMNEM2.7.2.28. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményező jogok és jogi jellegek feljegyzéséhez szükséges vázlatok vizsgálata    Kérelem, műszakidokumentációk
Saját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  

    Kérelmet elutasító végzés
Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

Jogok és jogi jellegek feljegyzéséhez szükséges vázlatok vizsgálati kérelme alapján indult eljárás lezárul(JH-FmO)

Végleges végzésElutasító  határozatSaját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatVégzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF)Az érdemi döntéshezhiánypótlás szükséges?(JH-FmO)Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO)NE M Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN     Hiánypótlást elrendelővégzésHiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)     Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEMFüggő hatályú végzéskiadása(JH-FmO) Függő hatályú végzésFolytatás a következő dián
IGENIGENIGEN

IGENIGEN IGEN



Kérelem jóváhagyása(JH-FmO) Levél

NEM Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO) Eljárás megszüntetése(JH-FmO)   Eljárást megszüntetővégzésIGEN NEM
Elutasító  határozatSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF)  Másodfokú határozat Másodfokú határozat Másodfokú határozat

IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Végzés véglegesítése(JH-FmO)NEMJogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Végleges végzés

Vázrajz továbbításaa kérelmező részére(JH-FmO)
Másodfokú eljárás (ÉFF)A műszaki dokumentáció nyilvántartásba vétele(JH-FmO)     Nyilvántartásba vett  vázrajzDokumentációk okirattárinyilvántartása(JH-FmO) OkirattárJogok és jogi jellegek feljegyzéséhez szükséges vázlatok vizsgálati kérelme alapján indult eljárás lezárulJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)

Kérelem műszaki vizsgálata(JH-FmO) IGENIGENNEM



Telekalakítási engedélyezési eljárás kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEM Érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGEN NEM2.7.2.29. Telekalakítási engedélyezési eljárás   Kérelem, műszakidokumentációk
Kérelem elutasítása(JH-FmO)  VégzésKérelem vizsgálataKérelmezői jogosultságHiányosságok feltárása(JH-FmO) IGENNEM

Elutasító  határozatSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozat
IGEN IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)

Végzés véglegesítése(JH-FmO)Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Véglegesített végzésNEMEljárás széljegyzésénekés a tény feljegyzésének kérelmeaz ingatlan-nyilvántartásba(JH-FmO)Járási HivatalIngatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban:ING-NY.)  Hivatalos feljegyzés
Szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Szakhatósági vizsgálat(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF) Hivatalos feljegyzés

Hiánypótlás szükséges?(JH-FmO) Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN IGEN Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO)Kérelem vizsgálata(JH-FmO) NEMNEM

Telekalakítási engedélyezési eljárás lezárul(JH-FmO)
Kérelem további vizsgálata(JH-FmO) Függő hatályú határozatkiadása(JH-FmO) Függő hatályú határozatIGEN

IGEN
NEM

Folytatás a következő dián



M.J.H. Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály M.J.H. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály M.J.H. Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály M.J.H. Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 
Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály Kikötői Osztály Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési HatóságLégügyi Hivatal Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési HatóságVasúti Hatósági Főosztály Illetékes települési Önkormányzat Jegyzője 

Szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Hivatalos feljegyzésSzakhatósági vizsgálat(JH-FmO)
Szakhatósági állásfoglalásHivatalos feljegyzésKérelem engedélyezhető?(JH-FmO)Telekalakítás engedélyezése(JH-FmO) Telekalakítás elutasítása(JH-FmO)IGEN NEM HatározatElutasító  határozatIratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIGEN Benyújtott fellebbezésSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Határozat véglegesítése(JH-FmO) Végleges határozatNEM Jogorvoslattal élaz ügyfél?(JH-FmO)

Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú eljárás (ÉFF)B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Az eljárás tényének törlési kérelmeaz ingatlan-nyilvántartásból(JH-FmO)Járási HivatalIngatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban:ING-NY.)  Hivatalos feljegyzés
Telekalakítási engedélyezési eljárás lezárul(JH-FmO)Végleges határozat és kapcsolódó okiratoktovábbítása az ügyfél részére (JH-FmO) IGENIGEN



Egyesített telekalakítási engedélyezési eljárás kérelmeJárási Hivatal Földmérési Osztály(továbbiakban: JH-FmO)NEM Érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye?(JH-FmO)Hatáskör fennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(JH-FmO)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt (JH-FmO)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(JH-FmO)IGEN NEM   Kérelem, műszakidokumentációk
Kérelem elutasítása(JH-FmO)  VégzésKérelem vizsgálataKérelmezői jogosultságHiányosságok feltárása(JH-FmO) IGENNEM

Elutasító  határozatSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Iratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO) Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélB.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozat
IGEN IGEN Benyújtott fellebbezésFellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)

Végzés véglegesítése(JH-FmO)Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-FmO) Véglegesített végzésNEMEljárás széljegyzésénekés a tény feljegyzésének kérelmeaz ingatlan-nyilvántartásba(JH-FmO)Járási HivatalIngatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban:ING-NY.)  Hivatalos feljegyzés
Szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Szakhatósági vizsgálat(JH-FmO)Másodfokú eljárás (ÉFF) Hivatalos feljegyzés

Hiánypótlás szükséges?(JH-FmO) Hiánypótlási eljárás(JH-FmO)IGEN IGEN Hiánypótlásbeérkezett?(JH-FmO)Kérelem vizsgálata(JH-FmO)Folytatás a következő dián

NEM

Egyesített telekalakítási engedélyezési eljárás lezárul(JH-FmO)
Kérelem további vizsgálata(JH-FmO) Függő hatályú határozatkiadása(JH-FmO) Függő hatályú határozatIGEN

IGEN
NEM

2.7.2.30. Egyesített telekalakítási engedélyezési eljárás

IGEN



M.J.H. Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály M.J.H. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály M.J.H. Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály M.J.H. Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 
Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály Kikötői Osztály Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési HatóságLégügyi Hivatal Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési HatóságVasúti Hatósági Főosztály Illetékes települési Önkormányzat Jegyzője 

Szakkérdés vizsgálat(JH-FmO) Hivatalos feljegyzésSzakhatósági vizsgálat(JH-FmO)
Szakhatósági állásfoglalásHivatalos feljegyzésKérelem engedélyezhető?(JH-FmO)Telekalakítás engedélyezése(JH-FmO) Telekalakítás elutasítása(JH-FmO)IGEN NEM HatározatElutasító  határozatIratanyag felterjesztésemásodfokú eljárásra(JH-FmO)NEM Visszavonó vagy módosító határozatFelterjesztő levélIGE N Benyújtott fellebbezésSaját hatáskörbenIntézkedés szükséges?(JH-FmO)Fellebbezés Saját hatáskörben történő visszavonás, módosítás(JH-FmO)Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás(JH-FmO)Határozat véglegesítése(JH-FmO) Végleges határozatNEM Jogorvoslattal élaz ügyfél?(JH-FmO)

Döntés megsemmisítése és új eljárásra utasítás(ÉFF)Döntés helybenhagyása (ÉFF)Döntés megváltoztatása(ÉFF) Másodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú határozatMásodfokú eljárás (ÉFF)B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban:ÉFF)  Az eljárás tényének törlési kérelmeaz ingatlan-nyilvántartásból(JH-FmO)Járási HivatalIngatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban:ING-NY.)  Hivatalos feljegyzés
Egyesített telekalakítási engedélyezési eljárás lezárul(JH-FmO)Végleges határozat és kapcsolódó okiratoktovábbítása az ügyfél részére (JH-FmO) A telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének a kérelme(JH-FmO)Járási HivatalIngatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban:ING-NY.)  IGENIGEN



2.7.3.1. Részarány-földkiadás (egyezségi és sorsolási eljárás)MegkeresésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) Illetékes ingatlanügyihatóságHirdetményközzétételeMSZJH-FMOEgyezségi eljáráslefolytatásaMSZJH-FMO

 Földkiadás
Sorsolási eljárás lefolytatásaMSZJH-FMO Illetékes ingatlanügyi hatóságAdatszolgáltatásilletékes ingatlanügyi hatóságEgyezség határozatba foglalásaMSZJH-FMO Bejegyzés, törlés illetékes ingatlanügyi hatóság

  Földkönyvikivonat
Kifogást nyújt-e beaz ügyfél?MSZJH-FMO Irat felterjesztésMSZJH-FMO Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH)NEM IGEN Illetékes ingatlanügyi hatóság Kifogás elbírálásaBAZMKH   HatározatBejegyzés, törlés illetékes ingatlanügyi hatóság Kifogást elutasítjaBAZMKH Kifogásnak helyt adBAZMKH   Határozat

  Határozat  Határozat  Jegyzőkönyv



2.7.3.2. A kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkező személyek pénzbeli kártalanításaMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) Illetékes ingatlanügyi hatóság   TSZ különlaprólkészítettkimutatásKözleményközzétételeMSZJH-FMO Közlemény
NEM Saját hatáskörben módosítás, visszavonásMSZJH-FMOPest Megyei Kormányhivatal

KártalanításmegállapításaMSZJH-FMO HatározatJogorvoslattal él-e az ügyfél?MSZJH-FMO IGEN Saját hatáskörbenintézkedésszükséges-e? IGENIratfelterjesztés(MSZJH-FMO) Felterjesztő levélMásodfokú döntésPest Megyei Kormányhivatal MásodfokúhatározatDöntés megsemmisítésePest Megyei KormányhivatalDöntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest Megyei Kormányhivatal Kártalanítási összeg végleges megállapítása

NEM Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal(a továbbiakban: NÉBIH) Kártalanítás kifizetéseNÉBIH Illetékes ingatlanügyi hatóságBejegyzés, törlésilletékesingatlanügyihatóság Határozat

Adatszolgáltatásilletékes ingatlanügyihatóság)
Módosító, visszavonóhatározat



2.7.3.3.
Függő hatályú döntésMSZJH-FMOMegkeresésMSZJH-FMO

Földjuttatás iránti kérelemMegyeszékhely szerinti járási hivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO)

Földjuttatás és/vagy kártalanítás véglegesmegállapítása
Igazolás
KérelemNEM

Döntés megsemmisítése Pest Megyei Kormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatalDöntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal
   Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztő irat 

Hatáskör, illetékesség fennáll-e?MSZJH-FMO    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele MSZJH-FMOIGEN
IGEN NyilatkozatNemzetiÉlelmiszerlánc-biztonságiHivatal(a továbbiakban: NÉBIH) Határozat

Földjuttatási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés
Illetékes ingatlanügyi hatóságAdatszolgáltatásMegkeresésMSZJH-FMO

 Pest Megyei Kormányhivatal 
Függő hatályúdöntésAdatszolgáltatásilletékes ingatlanügyihatóságNyilatkozattételNFAFöldjuttatás és/vagy kártalanításMSZJH-FMO Jogorvoslattalél-e  az ügyfél?MSZJH-FMO  Saját hatáskörbenintézkedés hozható-e?MSZJH-FMO Saját hatáskörbenmódosítás, visszavonásMSZJH-FMOIGENIratfelterjesztés MSZJH-FMO

Nemzeti FöldalapkezelőSzervezet(a továbbiakban: NFA)
Másodfokú döntésPest Megyei Kormányhivatal Másodfokú határozat NEM Kártalanítás megfizetéseNÉBIH  Illetékes ingatlanügyihatóság Bejegyzés, törlés illetékes ingatlanügyi hatóság

NEM



2.7.3.4. Maradvány földterületek állami tulajdonba adásaMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) Illetékes ingatlanügyi hatóság   Földkönyvi kivonatMaradvány földterületek állami tulajdonba adásárólDöntéshozatalMSZJH-FMO HatározatNEM Saját hatáskörben módosítás, visszavonásMSZJH-FMOPest Megyei KormányhivatalJogorvoslattal él-e az ügyfél?MSZJH-FMO IGEN Saját hatáskörbenintézkedésszükséges-e?MSZJH-FMO IGENIratfelterjesztésMSZJH-FMO Felterjesztő levélMásodfokú döntésPest Megyei Kormányhivatal MásodfokúhatározatDöntés megsemmisítésePest Megyei Kormányhivatal Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest Megyei Kormányhivatal Maradvány földterületek állami tulajdonba adása

NEM Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Illetékes ingatlanügyi hatóságBejegyzés, törlésilletékesingatlanügyihatóság Határozat

Adatszolgáltatásilletékes ingatlanügyihatóság Módosító, visszavonóhatározat



2.7.3.5. Hegyközségek törvényességi ellenőrzéseÉrtesítéséves törvényességi ellenőrzésrőlMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO)   végzés
Hegyközségek Nemzeti Tanács

Ellenőrzés lefolytatásaMSZJH-FMOÖsszefoglaló jelentéskészítéseMSZJH-FMO
 Éves törvényességiellenőrzés lefolytatásaÖsszefoglaló jelentésmegküldéseMSZJH-FMO FöldművelésügyiMinisztérium    Összefoglalójelentés



2.7.3.6. Nemzeti forrásból finanszírozott beruházások ellenőrzéseMegkereséscélellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) FöldművelésügyiMinisztérium  MegkeresésCélellenőrzés lefolytatásaMSZJH-FMO JegyzőkönyvÖsszefoglaló jelentés készítéseMSZJH-FMO Ellenőrzésben valóközreműködésMagyar Államkincstár Összefoglalójelentés megküldéseMSZJH-FMOElrendelt célellenőrzés lefolytatása
Jelentés

Magyar ÁllamkincstárJegyzőkönyv felvételeMSZJH-FMO FöldművelésügyiMinisztérium
Értesítés ellenőrzésrőlMSZJH-FMO  Végzés



2.7.3.7. Nemzeti forrásból finanszírozott agrárgazdasági beruházások megvalósításának biztosítékául bejegyzett jelzálogjog terhelések törlése
Függő hatályú döntésMSZJH-FMOMegkeresésMSZJH-FMO

Kérelemjelzálogjog törlése irántMegyeszékhely szerinti járási hivatal(a továbbiakban: MSZJH-FMO)

Kérelem véglegeselbírálása

Megkeresésre válasz
KérelemNEM

Döntés megsemmisítése Pest Megyei Kormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatalDöntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal
   Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztő irat 

Hatáskör, illetékesség fennáll-e?MSZJH-FMO   Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele MSZJH-FMOIGE N
IGEN HatározatMagyar Államkincstár

 Pest Megyei Kormányhivatal 
Függő hatályúvégzésAdatszolgáltatásMagyar ÁllamkincstárKérelem elutasításaMSZJH-FMO Jogorvoslattalél-e  az ügyfél?MSZJH-FMO  Saját hatáskörbenintézkedés hozható-e?MSZJH-FMO Saját hatáskörbenmódosítás, visszavonásMSZJH-FMOIGENIratfelterjesztés MSZJH-FMO Másodfokú döntésPest Megyei Kormányhivatal Másodfokú döntés NEM

 Az ügyfél teljesítette-e aTámogatási Okiratban  vállalt kötelezettségeit?MSZJH-FMONEM Hozzájárulás kiadásaMSZJH-FMOIGEN  NyilatkozatBorsod-Abaúj-ZemplénMegyei KormányhivatalJogi és Perképviseleti OsztályJogtanácsosi záradékolás Jogi és PerképviseletiOsztály Jogtanácsosi záradékNEM



2.7.3.8. Termelői csoportok beszámoltatásában való közreműködés
IntézkedéskezdeményezéseMSZJH-FMO

Beszámolóbefogadása(MSZJH-FMO)Felhívás az éves beszámolási kötelezettség teljesítéséreMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(MSZJH-FMO)

Termelői csoportokbeszámoltatása

Végzés
NEMMegyei összegzőbeszámoló elkészítéseMSZJH-FMOMegyei összegzőbeszámoló megküldéseMSZJH-FMO  Határozat

Beszámoló megfelel a tartalmi követelményeknek?MSZJH-FMO

 Termelői csoport elismerésének visszavonásaFöldművelésügyi Minisztérium Értesítés
FöldművelésügyiMinisztérium  Beszámoló

IGEN Értesítés
IGENHiánypótlásról történő intézkedésMSZJH-FMO Hiánypótlásra felszólító végzésNEMHiánypótlásnakeleget tett?MSZJH-FMO Beszámolóbefogadása(MSZJH-FMO)NemzetiÉlelmiszerlánc-biztonságiHivatal(a továbbiakban: NÉBIH)

NÉBIH Beszámoló
Országos összegzőbeszámoló elkészítéseNÉBIHOrszágos összegzőbeszámoló megküldéseNÉBIH

IntézkedéskezdeményezéseNÉBIHFöldművelésügyiMinisztérium



2.7.3.9 .Mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítéseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal(a továbbiakban: MSZJH-FMO)Ingatlanárverés kitűzéseMSZJH-FMO Hirdetmény Árverés megtartásaMSZJH-FMO JegyzőkönyvÉrvényes ajánlat volt-e?MSZJH-FMO Ismételt ingatlanárveréskitűzéseMSZJH-FMO JegyzőkönyvHirdetményNEM Vételár és az árverésivevő személyének megállapításaMSZJH-FMO Ismételt árverésmegtartásaMSZJH-FMO JegyzőkönyvJegyzőkönyvbefoglalt határozatokÉrvényes ajánlatvolt-e?MSZJH-FMOIGE N Sikertelen jegyzőkönyvközléseMSZJH-FMONEMIGEN NemzetiFöldalapkezelőszervezet   Illetékes ingatlanügyi hatóság Jogorvoslattalél- e  az ügyfél?MSZJH-FMO  Saját hatáskörbenintézkedés hozható-e?MSZJH-FMOIGEN IGEN Módosító, visszavonóhatározatIratfelterjesztés MSZJH-FMOIG EN  Pest Megyei Kormányhivatal Másodfokú döntésPest Megyei Kormányhivatal Másodfokú döntés Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Döntés megsemmisítése Pest Megyei KormányhivatalJegyzőkönyvmegküldésezáradékolásra MSZJH-FMO  Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei KormányhivatalFöldhivatali Osztály  Határozat Fizetési felhívásMSZJH-FMO  Fizetési kötelezettségétteljesíti-e a vevő?MSZJH-FMO

NEM

 Záradékolt jegyzőkönyvmegküldéseMSZJH-FMO  Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei KormányhivatalPénzügyi és GazdálkodásiFőosztály Illetékes ingatlanügyi hatóságBejegyzés, törlés illetékes ingatlanügyi hatóság  HatározatIngatlan árverés útján történő értékesítése 
Bejegyzés, törlés illetékes ingatlanügyi hatóság

IG EN
 HatározatSaját hatáskörbenmódosítás, visszavonásMSZJH-FMO Döntés megváltoztatása Pest Megyei KormányhivatalZáradékolásról döntésBAZMKHFöldhivatali Osztály



2.7.3.10. A gyümölcstermesztési támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek mezőgazdasági termelő általi teljesítésének ellenőrzéseMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal(a továbbiakban: MSZJH-FMO)
Szükség esetén megkeresésMSZJH-FMOHatáskör, illetékesség fennáll-e?MSZJH-FMO Megkeresés áttétele MSZJH-FMO Áttételt elrendelő végzésNEM Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK)

Illetékes ingatlanügyi hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)Helyszíni szemleMSZJH-FMO      Megkeresésre  válaszHatósági bizonyítvány kiállítása, megküldése      Jegyzőkönyv     Hatósági bizonyítványMagyar ÁllamkincstárÉrtesítés helyszíni szemlérőlMSZJH-FMO Végzés     Megkeresésre  válasz     MegkeresésreválaszAdatszolgáltatás MÁKAdatszolgáltatásNÉBIHAdatszolgáltatásNÉBIH
IGEN



2.7.3.11. Máktermesztéssel kapcsolatos jelentési feladatok – ipari mákBejelentés(máktermesztők)Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) Tájékoztatás a bejelentésekrőlMSZJH-FMO
Megyei összessített adatszolgáltatás, jelentés készítése, megküldése az ipari máktermesztésrőlMSZJH-FMO

NemzetiÉlelmiszerlánc-biztonsági Hivatal(a továbbiakban: NÉBIH)Országos összesített adatszolgáltatás készítése  megküldéseNÉBIH   Tájékoztató levélFöldművelésügyi Minisztérium(a továbbiakban: FM)
  BejelentésIlletékes rendőrkapitányság

Országos összesített adatszolgáltatás megküldéseFMOrszágos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
  Országos jelentés
  Megyei jelentés



2.7.3.12. Máktermesztéssel kapcsolatos jelentési feladatok – étkezési mákBejelentés(máktermesztők)Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) Igazolás kiállítása a bejelentett adatokrólMSZJH-FMO
Megyei adatszolgáltatás, jelentéskészítése, elküldéseaz étkezési máktermesztésrőlMSZJH-FMO

NemzetiÉlelmiszerlánc-biztonsági Hivatal(a továbbiakban: NÉBIH)Országos összesített adatszolgáltatás, jelentés készítése és megküldéseNÉBIH   Hatósági igazolás  Bejelentés
Országos összesített adatszolgáltatás megküldéseFMOrszágos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

  Országos jelentésFöldművelésügyi Minisztérium(a továbbiakban: FM)
  Megyei jelentés



2.7.3.13. Máktermesztés ellenőrzése – ipari mákÉrtesítés ellenőrzésrőlMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) Ellenőrzés lefolytatásaMSZJH-FMO
Ellenőrzésről jegyzőkönyv felvételeMSZJH-FMO Illetékes rendőrkapitányság ÉrtesítésMSZJH-FMO   Értesítő levél

  VégzésJogszabálysértés fenn áll?MSZJH-FMO Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
  Határozat

Jegyzőkönyv 
IGENNEM



2.7.3.14. Máktermesztés ellenőrzése – étkezési mákÉrtesítés ellenőrzésrőlMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) Helyszíni ellenőrzésMSZJH-FMO
Ellenőrzésről jegyzőkönyv felvételeMSZJH-FMO   HatározatJogszabálysértés megállapítható-e?MSZJH-FMO IGENNEM   Jegyzőkönyv

  Végzés



2.7.3.15. Kísérleti célú gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezéseKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Gyümölcsültetvény telepítésénekengedélyezése vagy elutasításaMSZJH-FMO
Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?MSZJH-FMO

  KérelemHatáskörfennáll-e?MSZJH-FMO NEMIlletékességfennáll-e?MSZJH-FMO NEMIGEN NEM Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?MSZJH-FMOIGEN Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály, Növény-és Talajvédelmi Osztály 

IGEN
IGEN

Keresettelél-e az ügyfél?MSZJH-FMO Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság(a továbbiakban: Bíróság) Bírósági ítéletDöntés helyben hagyásaBíróság Döntés megsemmisítéseúj eljárásrakötelezéseBíróság DöntésmegsemmisítéseBíróság

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzés  Függő hatályú határozatHivatalos feljegyzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM

NEM



2.7.3.16. Gyümölcsültetvény kataszterbe vételeBejelentésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Gyümölcsültetvény kataszterbe vételeMSZJH-FMO
Bejelentés megfelel-e a tartalmi követelményeknek?MSZJH-FMO

  BejelentésHatáskörfennáll-e?MSZJH-FMO NEMIlletékességfennáll-e?MSZJH-FMO NEMIGEN NEM Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?MSZJH-FMOIGEN
IGEN

IGEN
Keresettelél-e az ügyfél?MSZJH-FMO Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság(a továbbiakban: Bíróság) Bírósági ítéletDöntés helyben hagyásaBíróság Döntés megsemmisítéseúj eljárásrakötelezéseBíróság DöntésmegsemmisítéseBíróság

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzés  Függő hatályú végzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM

NEM



2.7.3.17. Gyümölcsültetvény kataszterbe bejelentett adatokban bekövetkező változás átvezetéseBejelentésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Változás átvezetése agyümölcsültetvény kataszterbenMSZJH-FMO
Bejelentés megfelel-e a tartalmi követelményeknek?MSZJH-FMO

  BejelentésHatáskörfennáll-e?MSZJH-FMO NEMIlletékességfennáll-e?MSZJH-FMO NEMIGEN NEM Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?MSZJH-FMOIGEN
IGEN

IGENKeresettelél-e az ügyfél?MSZJH-FMO Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság(a továbbiakban: Bíróság) Bírósági ítéletDöntés helyben hagyásaBíróság Döntés megsemmisítéseúj eljárásrakötelezéseBíróság DöntésmegsemmisítéseBíróság

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzés  Függő hatályú végzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM

NEM
Jegyzőkönyv



2.7.3.18. A gyümölcsültetvény művelési ágának megfelelő hasznosításának ellenőrzéseHelyszíni ellenőrzésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Ellenőrzési eljárás lefolytatásaMSZJH-FMO
Ügyfél tesz-enyilatkozatot a művelésiágnak megfelelő hasznosításának megkezdéséről?(MSZJH-FMO)

A gyümölcs ültetvényt művelésiágának megfelelőenhasznosítják-e?MSZJH-FMONEM
NE M Ügyfél megkezdte-ea művelési ágnak megfelelő hasznosítást?MSZJH-FMO IGENIlletékes ingatlanügyi hatóság 

IGENIGEN
Keresettelél-e az ügyfél?MSZJH-FMO Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság(a továbbiakban: Bíróság) Bírósági ítéletHelybenhagyásBíróságMegsemmisítéseúj eljárásrakötelezéseBíróság

  Jegyzőkönyv  Felszólító végzés
  HatározatHatározatIGENNEM

NEM



2.7.3.19. Gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatos feladatok, helyszíni ellenőrzésekHelyszíni ellenőrzések végzéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) Meg nem művelt földterületekrőlnyilvántartás vezetéseMSZJH-FMO
Nyilvántartás adataialapján igazolás kiállításaMSZJH-FMO Nemzeti Adó-és Vámhivatal(a továbbiakban: NAV) Határozat

  Jegyzőkönyv
Földvédelmi bírságot kiszabóhatározat megküldéseFöldmérési és FöldügyiOsztályMiskolci Járási HivatalAgrárügyi FőosztályFöldmérési és FöldügyiOsztályMegkeresés igazoláskiállítása irántNAV MegkeresésHatóságiigazolás



2.7.3.20. Agrárkár megállapításaBejelentésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) Értesítés helyszíni szemlérőlMSZJH-FMO

Agrárkár végleges megállapításaMSZJH-FMO
Pest Megyei Kormányhivatal Határozat

  Bejelentés
Saját hatáskörbendöntés visszavonása, módosításaMSZJH-FMO Határozat

Helyszíni szemle lefolytatásaMSZJH-FMOKárbejelentés érdemi elbírálásaMSZJH-FMOBejelentő él-e jogorvoslati kérelemmel?MSZJH-FMO
  Jegyzőkönyv  Végzés

Sajáthatáskörbenhozható-edöntés? MSZJH-FMO Határozatvisszavonás vagymódosításIratok felterjesztéseMSZJH-FMO FelterjesztőiratMásodfokú döntésPest Megyei KormányhivatalDöntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Döntés megváltoztatásaPest Megyei KormányhivatalDöntés megsemmisítése,Pest Megyei Kormányhivatal
IGEN IGENNEM NEM



2.7.3.21. Elháríthatatlan külső ok (vis maior) igazolás kérdésében szakhatósági állásfoglalás kiadásaMegkeresésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Szakhatósági állásfoglalásMSZJH-FMO

MegkeresésHatáskörfennáll-e?MSZJH-FMO NEMIlletékességfenn áll-e?MSZJH-FMO NEMNEMMegkeresés formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?MSZJH-FMO
  Szakhatósági eljárástmegszüntető végzés  Áttételt elrendelő végzésHiánypótlási felhívást elrendelővégzés
 Szakhatósági állásfoglalásttartalmazóirat

 Eljáró hatóságotértesítő irat
IGEN IGEN

NEM

Magyar Államkincstár
Tényállástisztázott-e?MSZJH-FMO Hiánypótlásbeérkezett-e?MSZJH-FMOIGEN IGENIGEN NEM



2.7.3.22. Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásához szükséges igazolás kiállításaKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Hatósági igazoláskiállításaMSZJH-FMO

KérelemHatáskör,illetékességfennáll-e?MSZJH-FMO NEMKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?MSZJH-FMO NEMIGEN NEMHiánypótlásbeérkezett-e?MSZJH-FMOIGENTényállástisztázott-e?MSZJH-FMO
  Áttételt elrendelő végzés  Hiánypótlásrafelhívást elrendelő végzésEljárástmegszüntetővégzés
 Hatóságiigazolás Megtagadóhatározat

IGENIGEN NEM



2.7.3.23. A vadászterületek határainak megállapítása, földtulajdonosi közösség nyilvántartásba vételeAjánlásMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Vadászterület határának véglegesmegállapítása földtulajdonosi közösségnyilvántartásba vételeMSZJH-FMO

Ajánlás
NEM   Határozat

Szakkérdésre válasz
Határozat

IGEN
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?MSZJH-FMO HatározatPest Megyei Kormányhivatal

NEMFöldtulajdonosaz ajánlásra módosítójavaslatot nyújtott-e be?MSZJH-FMO   Végzés
Vadászterület védett természetiterületet megoszt-e?MSZJH-FMO Saját hatáskörbendöntés hozható-e?MSZJH-FMO

Jegyzőkönyv
IGENNEM

IGEN
NEM IGEN

Módosító javaslat tartalmi követelményeknek megfelelt-e?MSZJH-FMOSzületett-e egyezség?MSZJH-FMO Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: KTF) HatározatNEM IGEN
Határozat

IGENNEM



2.7.3.24. Vadászterület határának megváltoztatása egyezség alapjánKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Vadászterület határánakvégleges megváltoztatásaMSZJH-FMO

Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?MSZJH-FMO
  Kérelem, egyezségHatáskör, illetékességfennáll-e?MSZJH-FMO

NEMNEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?MSZJH-FMO Járási Hivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály(a továbbiakban: KTF) 
IGEN

A vadászterületvédett természeti területet oszt-emeg?MSZJH-FMO Pest Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: PMKH) Másodfokú határozatDöntés helyben hagyásaPMKHDöntés megsemmisítésePMKH Döntés megváltoztatásaPMKH

  Áttételt elrendelő végzés  Határozat
  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzés  Függő hatályú végzés

 Szakkérdésreválasz  Visszavonó, módosító határozatJogorvoslattalél-e az ügyfél?MSZJH-FMOSaját hatáskörben hozható-e döntés?MSZJH-FMO Felterjesztőirat

NEM
NEMIGENIGEN IGENIGEN NEM NEM

IGEN



2.7.3.25. Földtulajdonosi közös képviselő nyilvántartásba vétele iránti kérelemKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Földtulajdonosi képviselő véglegesnyilvántartásba vételeMSZJH-FMO

KérelemNEM
  HiánypótlásrafelszólítóvégzésFüggőhatályú végzés

 Másodfokúhatározat

HatározatIGEN

Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei Kormányhivatal
NEMNEM IGENHatáskör,illetékességfennáll-e?MSZJH-FMO   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?MSZJH-FMO Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?MSZJH-FMO Saját hatáskörbendöntés hozható-e?MSZJH-FMOIGEN NEMIGENNEM Eljárást megszüntetővégzésIGEN



2.7.3.26. Haszonbérleti szerződés jóváhagyása, vadászatra jogosult nyilvántartásba vételeKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Haszonbérleti szerződés jóváhagyása, vadászatra jogosult véglegesnyilvántartásba vételeMSZJH-FMO

KérelemNEM
  HiánypótlásrafelszólítóvégzésFüggőhatályú végzés

 Másodfokúhatározat

HatározatIGEN
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?MSZJH-FMO Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei KormányhivatalNEMNEM IGENHatáskör,illetékességfennáll-e?MSZJH-FMO   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?MSZJH-FMO Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?MSZJH-FMO Saját hatáskörbendöntés hozható-e?MSZJH-FMOIGEN NEMIGENNEM Eljárástmegszüntetővégzés 

IGEN



2.7.3.27. Hivatásos vadászok nyilvántartásba vételeKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Hivatásos vadász véglegesnyilvántartásba vételeMSZJH-FMO

KérelemNEM
  HiánypótlásrafelszólítóvégzésFüggőhatályú végzés

 Másodfokúhatározat

HatározatIGEN
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?MSZJH-FMO Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei KormányhivatalNEMNEM IGENHatáskör,illetékességfennáll-e?MSZJH-FMO   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?MSZJH-FMO Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?MSZJH-FMO Saját hatáskörbendöntés hozható-e?MSZJH-FMOIGEN NEMIGENNEM EljárástmegszüntetővégzésIGEN



2.7.3.28. A vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedések megtételeFelszólítás hasznosítási kötelezettség teljesítése irántMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Vadászati jog kényszerhasznosítása

Felszólító végzésNEMFelszólításnakeleget tett-eaz ügyfél?MSZJH-FMO   Eljárástmegszüntetővégzés

 Másodfokúhatározat
HatározatIGEN

Saját hatáskörbenhozható-edöntés?MSZJH-FMOJogorvoslattal él-e az ügyfél?MSZJH-FMO Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei KormányhivatalNEM NEMIGEN IGEN Haszonbérletiszerződés Határozat



2.7.3.29. Hatósági vadászat elrendeléseKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Hatósági vadászat véglegeselrendelése, annak megtagadásaMSZJH-FMO

KérelemNEM   HiánypótlásrafelszólítóvégzésJegyzőkönyv
 Másodfokúhatározat
Határozat

IGEN

Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei Kormányhivatal
NEMNEMIGEN IGEN

Hatáskör,illetékességfennáll-e?MSZJH-FMO   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?MSZJH-FMO Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?MSZJH-FMO
Saját hatáskörbendöntés hozható-e?(MSZJH-FMO)

Eljárást megszüntetővégzés
IGEN NEM IGENNEM



2.7.3.30. Földterület vadászterületté minősítéseKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Földterület vadászterülettéminősítése vagy annak megtagadásaMSZJH-FMO

KérelemNEM   Határozat
 Másodfokúhatározat

IGEN
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?MSZJH-FMO Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei Kormányhivatal

NEM   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?MSZJH-FMO
Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?MSZJH-FMO Saját hatáskörbendöntés hozható-e?MSZJH-FMO Függő hatályú határozat

NEMIGENNEM
IGENIGEN

NEM Eljárást megszüntető végzésIGEN
Hatáskör,illetékességfennáll-e?MSZJH-FMO



2.7.3.31. Altató és bénító lövedékes fegyver használatának engedélyezéseKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges engedélyezés vagyannak megtagadása(MSZJH-FMO)

KérelemNEM   Határozat
 Másodfokúhatározat

IGEN
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei Kormányhivatal

NEMHatáskör,illetékességfennáll-e?(MSZJH-FMO)   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?(MSZJH-FMO
Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Saját hatáskörbendöntés hozható-e?(MSZJH-FMO) Függő hatályú határozat

NEMIGEN
NEM

IGEN
IGEN NEM Eljárást megszüntető végzés

IGEN



2.7.3.32. Egy vagy több vadfaj vadászatának a vadászati idényen belüli megtiltása vagy korlátozásaKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Egy vagy több vadfaj vadászatának megtiltása vagy korlátozása vagy az erre irányuló kérelem véglegeselutasítása(MSZJH-FMO)

Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)
  KérelemHatáskör, illetékességfennáll-e?(MSZJH-FMO)

NEM
NEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)

IGEN Járási Hivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály(a továbbiakban: KTF) IGEN

Pest Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: PMKH) Másodfokú döntésDöntés helyben hagyása(PMKH)Döntés megsemmisítése(PMKH) Döntés megváltoztatása(PMKH)

  Áttételt elrendelő végzés
  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzés Hivatalos feljegyzésVisszavonó, módosító határozatJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Saját hatáskörben hozható-e döntés?(MSZJH-FMO) Felterjesztőirat

NEM
NEMIGEN IGENNEMNEM

A terület védetttermészetiterület-e?(MSZJH-FMO)   HatározatIGEN
IGEN



2.7.3.33. Tilalmi időben történő vadászat engedélyezése, elrendeléseKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Tilalmi időben történő vadászat végleges engedélyezése, elrendelése vagy az erre Irányuló kérelem elutasítása(MSZJH-FMO)

Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)
  KérelemHatáskör, illetékességfennáll-e?(MSZJH-FMO)

NEM
NEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)

IGEN Járási Hivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály(a továbbiakban: KTF) IGEN

Pest Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: PMKH) Másodfokú döntésDöntés helyben hagyása(PMKH)Döntés megsemmisítése(PMKH) Döntés megváltoztatása(PMKH)

  Áttételt elrendelő végzés
  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzés Hivatalos feljegyzésVisszavonó, módosító határozatJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Saját hatáskörben hozható-e döntés?(MSZJH-FMO) Felterjesztőirat

NEM
NEMIGEN IGENNEMNEM

A terület védetttermészetiterület-e?(MSZJH-FMO)   HatározatIGEN
IGEN



2.7.3.34. Vadászterületet vagy annak meghatározott részét vadászati kíméleti területté minősítéseKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Vadászterület vagy annak meghatározott részének vadászati kíméleti területté minősítése vagy az erre irányuló kérelem végleges elutasítása(MSZJH-FMO)

KérelemNEM   Határozat
 Másodfokúhatározat

IGEN
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei Kormányhivatal

NEMHatáskör,illetékességfennáll-e?(MSZJH-FMO)   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?(MSZJH-FMO
Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Saját hatáskörbendöntés hozható-e?(MSZJH-FMO) Függő hatályú határozat

NEMIGEN
NEM

IGEN
IGEN NEM Eljárást megszüntető végzés

IGEN



2.7.3.35. Vadászati kíméleti területen vadászat engedélyezéseKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Vadászati kíméleti területen vadászatengedélyezése vagy annak megtagadása(MSZJH-FMO)

KérelemNEM   Határozat
 Másodfokúhatározat

IGEN
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei Kormányhivatal

NEMHatáskör,illetékességfennáll-e?(MSZJH-FMO)   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?(MSZJH-FMO
Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Saját hatáskörbendöntés hozható-e?(MSZJH-FMO) Függő hatályú határozat

NEMIGEN
NEM

IGEN
IGEN NEM Eljárást megszüntető végzés

IGEN



2.7.3.36. Vadgazdálkodási üzemterv illetve annak módosításának jóváhagyásaKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Vadgazdálkodási üzemterv, illetve a módosításának jóváhagyása vagy annak megtagadása(MSZJH-FMO)

Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)
  KérelemHatáskör, illetékességfennáll-e?(MSZJH-FMO)

NEM
NEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)

IGEN Járási Hivatal Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFőosztály(a továbbiakban: KTF) IGEN

Pest Megyei Kormányhivatal(a továbbiakban: PMKH) Másodfokú döntésDöntés helyben hagyása(PMKH)Döntés megsemmisítése(PMKH) Döntés megváltoztatása(PMKH)

  Áttételt elrendelő végzés
  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzés Hivatalos feljegyzésVisszavonó, módosító határozatJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Saját hatáskörben hozható-e döntés?(MSZJH-FMO) Felterjesztőirat

NEM
NEMIGEN IGENNEMNEM

A terület védetttermészetiterület-e?(MSZJH-FMO)   HatározatIGEN
IGEN



2.7.3.37. Az éves vadgazdálkodási tervek, azok módosításának jóváhagyásaKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Éves vadgazdálkodási terv, illetve annak módosításának jóváhagyásavagy megtagadása(MSZJH-FMO)

KérelemNEM   Határozat
 Másodfokúhatározat

IGEN
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei Kormányhivatal

NEMHatáskör,illetékességfennáll-e?(MSZJH-FMO)   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?(MSZJH-FMO
Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Saját hatáskörbendöntés hozható-e?(MSZJH-FMO) Függő hatályú határozat

NEMIGEN
NEM

IGEN
IGEN NEM Eljárást megszüntető végzés

IGEN



2.7.3.38. Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékű eltérés engedélyezéseKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Éves vadgazdálkodási tervtől való eltérés engedélyezésevagy annak megtagadása(MSZJH-FMO)

KérelemNEM   Határozat
 Másodfokúhatározat

IGEN
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei Kormányhivatal

NEMHatáskör,illetékességfennáll-e?(MSZJH-FMO)   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?(MSZJH-FMO
Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Saját hatáskörbendöntés hozható-e?(MSZJH-FMO) Függő hatályú határozat

NEMIGEN
NEM

IGEN
IGEN NEM Eljárást megszüntető végzés

IGEN



2.7.3.39. A vadászterületen a vadászat felfüggesztése és egyéb intézkedések megtételeÉrtesítés hatósági ellenőrzésrőlMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Vadászat végleges felfüggesztése hivatásos vadász alkalmazásáig(MSZJH-FMO)

Végzés
  Jegyzőkönyv,felszólítóvégzés

 Másodfokúhatározat

IGEN
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei Kormányhivatal

NEMA vadászatra jogosult hivatásos vadász alkalmazási kötelezettségének eleget tett-e?(MSZJH-FMO)  JegyzőkönyvVadászatra jogosult eleget tett-e a felszólításnak?(MSZJH-FMO) Saját hatáskörbendöntés hozható-e?(MSZJH-FMO)NEMIGEN IGENNEM Eljárást megszüntető végzésIGEN Határozat
NEM



2.7.3.40. Vadazonosító jelek kiadása és elszámolásának ellenőrzéseIgénybejelentésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Vadazonosító jelekkiadása(MSZJH-FMO)

NEM VégzésHiánypótlásra felszólító végzés
IGEN

Hiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)
NEMÉves vadgazdálkodási terv jóváhagyásra került-e?(MSZJH-FMO)   HatározatElőző évbenkiállított azonosítójellel elszámolt-eaz ügyfél?(MSZJH-FMO)Vadazonosító jelek díját befizette-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Eleget tett-e az ügyfél az elszámolási kötelezettségének?(MSZJH-FMO)NEMIGEN NEM

IGEN
IGEN

NEM
Eljárást megszüntető végzés

  Határozat
IGEN



2.7.3.41. Trófeabírálat elvégzése, hatósági bizonyítvány kiállítása, trófeabemutatási kötelezettség ellenőrzéseTrófea bemutatásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Trófeabírálat elvégzése(MSZJH-FMO)

NEM HatározatOklevél
IGEN

Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)
NEMTrófea bírálatra alkalmas állapotban van-e?(MSZJH-FMO)   HatározatElejtett vad azonosító jelének száma bevezetésre került-e ateríték-nyilvántartásba?(MSZJH-FMO) Érmes-e a trófea?(MSZJH-FMO)NEM IGEN

NEM

IGEN
IGEN NEM Határozat  Hatósági bizonyítványElejtés szabályszerű volt-e?(MSZJH-FMO) Másodfokú határozatOrszágos Trófeabíráló Testület Országos Vadgazdálkodási Adattár IGEN



2.7.3.42. Vadgazdálkodási bírság kiszabása a vadászatra jogosult adatszolgáltatási kötelezettségének megszegése miattVadgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.43. Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult a vadat engedély nélkül, vadászati idényen kívül, vadászati tilalom vagy korlátozás idején ejti elVadgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.44. Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult nem, vagy nem a törvényben foglaltaknak megfelelően tesz eleget trófeabemutatási kötelezettségénekVadgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.45. Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult által vagy hozzájárulásával szervezett vadászaton jogosulatlan személy vadászikVadgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.46. Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult  nem tesz eleget a vadállomány és az élőhely védelmével, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeinekVadgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.48. Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult vadgazdálkodási szabályokat megsértiVadgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.49. Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult által vagy hozzájárulásával szervezett vadászatra vonatkozó előírásokat megsértiVadgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.50. Vadgazdálkodási bírság kiszabása, ha a vadászatra jogosult nem a jogszabálynak megfelelően gondoskodik a vadászterület jellegének megfelelően kiképzett vadászkutyárólVadgazdálkodási bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.51. Vadvédelmi bírság kiszabása a vadászterületnek minősülő föld használójával szemben, ha nem tesz eleget a vadállományban okozott kár megelőzésével kapcsolatos kötelezettségénekVadvédelmi bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.52.Vadvédelmi bírság kiszabása vadásszal szemben, ha a vadászat rendjét neki felróhatóan megsértiVadvédelmi bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.53.Vadvédelmi bírság kiszabása azzal szemben, aki a vadat szándékosan kínozzaVadvédelmi bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.54. Vadvédelmi bírság kiszabása vadásszal szemben, ha az általa sebzett vagy az egyébként súlyosan beteg vad elejtése céljából nem teszi meg a szükséges intézkedéseketVadvédelmi bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.55. Vadvédelmi bírság kiszabása azzal szemben, aki a vadat tiltott vadászati eszközzel, illetve módon fogja vagy pusztítja el, valamint jogosulatlan elejtésre irányuló tevékenységet folytatVadvédelmi bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.56. Vadvédelmi bírság kiszabása azzal szemben, aki a vadat tiltott módon zaklatjaVadvédelmi bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.57. Vadvédelmi bírság kiszabása azzal szemben, aki a jogszerű vadászati és vadgazdálkodási tevékenységet akadályozzaVadvédelmi bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.59. Vadvédelmi bírság kiszabása ,ha a vadászkutya vezetője a vadászat megkezdésekor a jogszabályban előírt megkülönböztető jelzéssel a vadászkutyát nem látja el Vadvédelmi bírságkiszabása(MSZJH-FMO)Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály(továbbiakban: MSZJH-FMO)

Végleges határozat

JegyzőkönyvHatározatNEMIratfelterjesztés(MSZJH-FMO)  Döntés helybenhagyásaPest Megyei Kormányhivatal Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(MSZJH-FMO) IGEN Visszavonó vagy módosító határozatNEMMásodfokú döntésPest MegyeiKormányhivatal 

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MSZJH-FMO)Pest Megyei KormányhivatalDöntés megváltoztatásaPest MegyeiKormányhivatal 
Saját hatáskörbentörténő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO)

Döntés megsemmisítése Pest MegyeiKormányhivatalÚj követelés keletkezése(MSZJH-FMO)
IGEN

Pénzügyi ésGazdálkodásiFőosztály 

Jogsértés feltárása esetén eljárás indítása



2.7.3.60. Állomány szabályozó vadászat elrendeléseKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Állomány szabályzó vadászatvégleges elrendelése(MSZJH-FMO)

KérelemNEM   HiánypótlásrafelszólítóvégzésJegyzőkönyv
 Másodfokúhatározat
Határozat

IGEN

Jogorvoslattal él-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei Kormányhivatal
NEMNEMIGEN IGEN

Hatáskör,illetékességfennáll-e?(MSZJH-FMO)   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?(MSZJH-FMO) Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)
Saját hatáskörbendöntés hozható-e?(MSZJH-FMO)

Eljárást megszüntetővégzés
IGEN NEM IGENNEM



2.7.3.61. Halgazdálkodási vízterület nyilvántartásba vételeBejelentésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés 

  BejelentésHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) IGEN
IGEN   Áttételt elrendelő végzés

Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH) Felterjesztő iratIGENVízterület nyilvántartásbavétele(MSZJH-FMO)   Áttételt elrendelő végzésHatározatJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO)
NEM Módosító vagyvisszavonó határozatNEMNEMNEMNEM NEM

IGEN



2.7.3.62. Veszélyeztetett őshonos halállományok mentésének elvégeztetéseA hatóság tudomására jutott  halállományt veszélyeztető körülményMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 
Végleges döntés

Halgazdálkodásra jogosult van-e?(MSZJH-FMO) IGEN   Engedélyező határozat
Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH) Felterjesztő iratIGENHalmentésre történő kijelölés(MSZJH-FMO) HatározatNEM

Jegyzőkönyv
NEM



2.7.3.63. Kíméleti terület kijelölése és meghosszabbítása ill. szakértő igénybevételeKérelemMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés

  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN IGEN
Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés
Felterjesztő iratIGENNEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozatBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 

Szakértői véleménymegkéréseHalászati szakértő(szakértői névjegyzékben szereplő)(a továbbiakban: Szakértő) Szakértői vélemény
IGEN Határozat

Kíméleti terület nyilvántartása(MSZJH-FMO)

  Áttételt elrendelő végzés



2.7.3.64.  Halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok felmérésére, riasztására, gyérítésére kötelezésBejelentés/Hatósági észlelésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés 

  JegyzőkönyvHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGENIGEN
Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés
Felterjesztő iratIGENNEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozatBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 

FeljegyzésSzakmai vélemény kéréseBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal MiskolciJárási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: KÖTEFO) Szakmai vélemény
IGEN Határozat

  Bejelentés  Áttételt elrendelő végzés



2.7.3.65. Őshonos halállományt veszélyeztető halfajok állományának felmérésére, ellenük való védekezésre kötelezésBejelentés/hatósági észlelésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés 

  JegyzőkönyvHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGENIGEN
Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés
Felterjesztő iratIGENNEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozatBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 

FeljegyzésSzakmai vélemény kéréseBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal MiskolciJárási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: KÖTEFO) Szakmai vélemény
IGEN Határozat

  Bejelentés  Áttételt elrendelő végzés



Kérelem/Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés
Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)

  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN
IGEN

IGENJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés

NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozat

2.7.3.66. Élőhely- és állományvédelmi intézkedések elrendelése     Jegyzőkönyv



Kérelem/Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés
Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)

  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN
IGEN

IGENJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés

NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozat

2.7.3.67. Kifogott őshonos halak más halgazdálkodási vízterületre, haltermelési létesítménybe telepítésének engedélyezése   Jegyzőkönyv



Kérelem/Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés
Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)

  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN
IGEN

IGENJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés

NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozat

2.7.3.68. A halgazdálkodási vízterületen a hatóság az őshonos halfajokra jogszabályban meghatározott korlátozásokat írhat elő vagy általános halászati tilalmat  rendelhet el   Jegyzőkönyv



2.7.3.69. A halgazdálkodási vízterületen a hatóság a jogszabályban meghatározott tilalmi időt megrövidítheti, az alól vagy a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhetKérelemMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés

Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)
  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN

IGEN IGEN
Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésEljárást megszüntetővégzés
Felterjesztő iratIGEN

NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés
NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozatBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 

FeljegyzésSzakmai véleménykéréseBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal MiskolciJárási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: KÖTEFO) Szakmai vélemény
IGEN Határozat



2.7.3.70.  Halgazdálkodási terv jóváhagyásaKérelemMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés

Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)
  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN IG

EN IGEN
Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)

Illetékes megyeiKatasztrófavédelmi Igazgatóságmint vízügyi hatóság(a továbbiakban: Szakhatóság) 
MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Szakhatósági állásfoglaláskérése  Hiánypótlásrafelszólító végzésEljárást megszüntetővégzés
Felterjesztő iratIGEN

NEM Függő hatályú végzés (MSZJH-FMO) Függő hatályú végzés
NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozatBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 

Szakhatósági állásfoglalásFeljegyzésSzakmai véleménykéréseBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal MiskolciJárási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: KÖTEFO) Szakmai véleményIGEN Határozat



2.7.3.71. Ökológiai halászati engedély kiadásaKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés

Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)
  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN

IGEN IGEN
Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésEljárást megszüntetővégzés
Felterjesztő iratIGEN

NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés
NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozatBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 

FeljegyzésSzakmai véleménykéréseBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal MiskolciJárási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: KÖTEFO) Szakmai vélemény
IGEN Határozat



Állami halászjegy igényléseMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Állami halászjegy(MSZJH-FMO)
Befizette-e az államihalászjegy díját?(MSZJH-FMO) NEMIGEN Állami halászjegyNEM

2.7.3.72. Állami halászjegy kiadása
Állami halászvizsgabizonyítványTett-e eredményesvizsgát (MSZJH-FMO) IGEN Értesítés halászvizsgatanfolyamról



KérelemMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés
Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)

  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN
IGEN

IGENJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés

NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozat

2.7.3.73. Horgászvizsga alóli felmentés engedélyezése



2.7.3.74. Halászati engedély, halászjegy, horgászjegy visszavonásaFeljelentésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés 

  FeljelentésHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) IGEN
IGEN   Áttételt elrendelő végzés

Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) Másodfokú határozatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH) Felterjesztő iratIGENEngedély visszavonása(MSZJH-FMO)   Áttételt elrendelő végzésHatározatJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO)
NEM Módosító vagyvisszavonó határozatNEMNEMNEMNEM NEM

IGEN



2.7.3.75. Tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadásaKérelemMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés

Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)
  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN

IGEN IGEN
Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésEljárást megszüntetővégzés
Felterjesztő iratIGEN

NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés
NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozatBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 

FeljegyzésSzakmai véleménykéréseBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal MiskolciJárási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: KÖTEFO) Szakmai vélemény
IGEN Határozat



2.7.3.76.  Halgazdálkodási terv módosításaKérelemMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés

Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)
  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN IG

EN IGEN
Jogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)

Illetékes megyeiKatasztrófavédelmi Igazgatóságmint vízügyi hatóság(a továbbiakban: Szakhatóság) 
MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Szakhatósági állásfoglaláskérése  Hiánypótlásrafelszólító végzésEljárást megszüntetővégzés
Felterjesztő iratIGEN

NEM Függő hatályú végzés (MSZJH-FMO) Függő hatályú végzés
NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozatBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) 

Szakhatósági állásfoglalásFeljegyzésSzakmai véleménykéréseBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal MiskolciJárási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: KÖTEFO) Szakmai véleményIGEN Határozat



2.7.3.77. Haltelepítés felfüggesztése, megtiltása, ellenőrzéseHaltelepítés bejelentése(halgazdálkodásra jogosult)Megyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés
Helyszíni ellenőrzésszükséges?(MSZJH-FMO)

Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)
Határozat

Felterjesztő irat
  Helyszíni ellenőrzésijegyzőkönyvBejelentésNE M IGENNEMJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) NEM

Szabálytalanságtörtént?(MSZJH-FMO)IGENSaját hatáskörbenintézkedés szükséges?(MSZJH-FMO)NEM IGEN Módosító vagyvisszavonó határozatIGEN



Halászati őrök vizsgáztatásaMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Halászati őrök képzése(MSZJH-FMO)
Eredményes továbbképzésivizsgát tett?(MSZJH-FMO) NEMIGEN Vizsgabizonyítvány

2.7.3.78. Halászati őr szakmai vizsgáztatása, esketése
VizsgabizonyítványEredményes vizsgát tett? (MSZJH-FMO) IGEN Értesítés atanfolyamról

NEM EsküokmányIlletékes rendvédelmi hatóság Szolgálati igazolványés jelvénySzolgálati napló



KérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés
Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)

  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN
IGEN

IGENJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés

NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozat

2.7.3.79. Halászati őrzés módjának illetve a halászati őr foglalkoztatásának nyilvántartásba vétele



Szolgálati napló igényléseMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Szolgálati napló kiadása(MSZJH-FMO)
Megbízólevéllel rendelkezik?(MSZJH-FMO)

NEMNEM
2.7.3.80. Szolgálati napló kiadása a halászati őr részére

Szolgálati napló
Halászati őri vizsgát és esküt tett? (MSZJH-FMO)IGEN IGEN KérelemIlletékes Rendvédelmi Hatóság Szolgálati igazolványés jelvény



Bejelentés/Hatósági ellenőrzésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Halászati őrök tevékenységénekfelügyelete(MSZJH-FMO)

2.7.3.81. Halászati őrök felügyelete, szolgálati igazolvány, jelvény és napló visszavonás
KezdeményezésJogszerűen látja ela feladatát? (MSZJH-FMO)NEM

Határozat
JegyzőkönyvBejelentés

Illetékes Rendvédelmi Hatóság
IGEN



KérelemMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés
Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)

  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN
IGEN

IGENJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés

NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozat

2.7.3.82. Társadalmi halőr megbízása



Halászati őri vizsga megszervezéseMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Társadalmi halőr szakmai vizsgáztatása(MSZJH-FMO)
Eredményes továbbképzésivizsgát tett?(MSZJH-FMO) NEMIGEN Vizsgabizonyítvány

2.7.3.83. Társadalmi halőrök vizsgáztatása, továbbképzése, szolgálati igazolvány és szolgálati napló kiadása
VizsgabizonyítványEredményes vizsgát tett? (MSZJH-FMO) IGEN Értesítés atanfolyamról

NEM EsküokmánySzolgálati igazolvány, napló



2.7.3.84. Halgazdálkodási bírság kiszabásaHatósági ellenőrzés/BejelentésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés

Hatáskör fennáll-e?(MSZJH-FMO)IGEN

Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)
HatározatFelterjesztő irat

  Áttételt elrendelővégzésJegyzőkönyvBejelentésIlletékesség fennáll-e?(MSZJH-FMO)IGEN NEMNEMJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) IGEN
Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály

  Áttételt elrendelővégzés
NEM Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(MSZJH-FMO)NEM IGEN   Visszavonó vagymódosítóhatározat



2.7.3.85. Halvédelmi bírság kiszabása halásszal szembenHatósági ellenőrzés/BejelentésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés

Hatáskör fennáll-e?(MSZJH-FMO)IGEN

Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)
HatározatFelterjesztő irat

  Áttételt elrendelővégzésJegyzőkönyvBejelentésIlletékesség fennáll-e?(MSZJH-FMO)IGEN NEMNEMJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) IGEN
Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály

  Áttételt elrendelővégzés
NEM Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(MSZJH-FMO)NEM IGEN   Visszavonó vagymódosítóhatározat



2.7.3.86. Halvédelmi bírság kiszabása horgásszal szembenHatósági ellenőrzés/BejelentésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés

Hatáskör fennáll-e?(MSZJH-FMO)IGEN

Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)
HatározatFelterjesztő irat

  Áttételt elrendelővégzésJegyzőkönyvBejelentésIlletékesség fennáll-e?(MSZJH-FMO)IGEN NEMNEMJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) IGEN
Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály

  Áttételt elrendelővégzés
NEM Saját hatáskörbenintézkedés szükséges?(MSZJH-FMO)NEM IGEN   Visszavonó vagymódosítóhatározat



KérelemMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés
Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)

  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN
IGEN

IGENJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés

NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozat

2.7.3.87. A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alól felmentés



KérelemMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés
Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)

  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN
IGEN

IGENJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés

NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozat

2.7.3.88. A ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés engedélyezése 5 éves időtartamra



KérelemMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Végleges döntés
Kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-FMO)

  KérelemHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfenáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIGEN NEMHiánypótlásnak eleget tett-e az ügyfél?(MSZJH-FMO)IGEN
IGEN

IGENJogorvoslattalél-e az ügyfél?(MSZJH-FMO) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal(a továbbiakban: BAZMKH) MásodfokúhatározatDöntés helybenhagyása(BAZMKH) Döntés megváltoztatása(BAZMKH) Döntésmegsemmisítése(BAZMKH)

  Áttételt elrendelő végzés  Áttételt elrendelő végzés  Eljárástmegszüntető végzés  Hiánypótlásrafelszólító végzésHatározatFelterjesztő iratIGEN
NEM Függő hatályú döntés (MSZJH-FMO) Függő hatályú döntés

NEM Saját hatáskörben intézkedés szükséges?(MSZJH-FMO) NEMSaját hatáskörben történő módosítás vagy visszavonás(MSZJH-FMO) Visszavonó vagymódosító határozat

2.7.3.89. A halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vétele



2.7.3.90. A vízügyi hatósági eljárásokban szakhatósági feladatok ellátásaMegkeresésMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) 

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-FMO)

MegkeresésHatáskörfennáll-e?(MSZJH-FMO) NEMIlletékességfennáll-e?(MSZJH-FMO NEMNEMMegkeresés formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?(MSZJH-FMO)
  Szakhatósági eljárást megszüntető végzés  Áttételt elrendelő végzésHiánypótlási felhívást elrendelővégzés
 Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat

 Eljáró hatóságotértesítő irat
IGEN IGEN

NEM

Illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tényállástisztázott-e?(MSZJH-FMO) Hiánypótlásbeérkezett-e?(MSZJH-FMO)IGEN IGENIGEN NEM



2.7.3.91. Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyének füstképzéssel történő zavarásának, elgázosításának engedélyezéseKérelemMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalFöldművelésügyi Osztály(a továbbiakban: MSZJH-FMO) KérelemNEM   Határozat
 Másodfokúhatározat

IGEN
Jogorvoslattal él-e az ügyfél?MSZJH-FMO Módosító, visszavonóhatározatFelterjesztőiratPest Megyei Kormányhivatal

NEMHatáskör,illetékességfennáll-e?MSZJH-FMO   Áttételt elrendelő végzésKérelem formai és tartalmi követelményeknekmegfelel-e?MSZJH-FMO
 Hiánypótlásnak elegettett-e az ügyfél?MSZJH-FMO Saját hatáskörbendöntés hozható-e?MSZJH-FMO Függő hatályú határozat

NEMIGENNEM
IGEN IGEN

NEM Eljárást megszüntető végzésIGEN
Végleges engedélyezés vagyannak megtagadásaMSZJH-FMO



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.1. Művelési ág változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Kérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN

    Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásra felhívó végzés +függő hatályú végzésNEMIGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) NEMVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Eljárás megszüntetése  (JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO)  Eljárást megszüntető végzésNEMIGENMűvelési ág változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése (JH-INYO) Határozat művelési ág változásrólMiskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály    Változás átvezetése az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban
IGEN Eljárás megszüntetése (JH-INYO)



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.2. Rendeltetéstől eltérő használat ingatlan-nyilvántartási átvezetéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Kérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN

Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEMIGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) NEMVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Eljárás megszüntetése(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO)   Eljárást megszüntető végzésNEMIGENRendeltetéstől eltérő használat  ingatlan-nyilvántartási átvezetése (JH-INYO) Határozat rendeltetéstől eltérő használat átvezetéséről Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály    Változás átvezetése az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban

IGEN Hatósági bizonyítvány hiánya eseténmegkeresés(JH-INYO) Hatósági bizonyítványIlletékes építésügyi hatóság Eljárás megszüntetése(JH-INYO)



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.3. Épületfeltüntetés ingatlan-nyilvántartási átvezetéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO)   Áttételt elrendelő végzésIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Kérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN

 Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEMIGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) NEMVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Eljárás megszüntetése (JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO)    Eljárást megszüntető végzésNEMIGENÉpületfeltüntetés   ingatlan-nyilvántartási átvezetése (JH-INYO) Határozat épületfeltüntetésről Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály    Változás átvezetése az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban

IGEN Hatósági bizonyítvány hiánya eseténmegkeresés(JH-INYO) Hatósági bizonyítványIlletékes építésügyi hatóság 
Címképző szerv értesítése(JH-INYO)Illetékes települési önkormányzatjegyzője Címképzés központicímregiszterben 

Eljárás megszüntetése(JH-INYO)



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.4. Épülettörlés ingatlan-nyilvántartási átvezetéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO)   Áttételt elrendelő végzésIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Kérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN

Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEMIGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) NEMVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Eljárás megszüntetése(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO)    Eljárást megszüntető végzésNEMIGENÉpülettörlés    ingatlan-nyilvántartási átvezetése (JH-INYO) Határozat épülettörlésről Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály    Változás átvezetése az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban
IGEN

Címképző szerv értesítése(JH-INYO)Illetékes települési önkormányzatjegyzője Címképzés központicímregiszterben 
Eljárás megszüntetése(JH-INYO)



Magánszemély adatainak ellenőrzése (JH-INYO)
2.7.4.5. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult adataiban bekövetkezett változások átvezetése Kérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO)  Áttételt elrendelő végzésKérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN

Van a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGEN
Cégadatok ellenőrzése  (JH-INYO)

Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Eljárás megszüntetése (JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO)     Eljárást megszüntető végzésNEMIGENAdatváltozás     ingatlan-nyilvántartási átvezetése (JH-INYO) Határozat adatváltozás átvezetéséről  
IGEN

CégbíróságJárási Hivatal Kormányablak Főosztály 



2.7.4.6. Felszámolási eljárás tényének feljegyzéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO)   Áttételt elrendelő végzésIGEN
Eljárás megszüntetése(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)  Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO)     Eljárást megszüntető végzésNEMIGENFelszámolási eljárás tényének feljegyzése az ingatlan-nyilvántartásban (JH-INYO) Határozat felszámolási eljárástényének feljegyzéséről Felszámoló felhívása utólagos díjfizetésre (JH-INYO)Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)

Kérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)
NEM IGENVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM

CégbíróságCégadatok ellenőrzése  (JH-INYO)
IGEN



2.7.4.7. Telekalakítási eljárás megindítása tényének feljegyzése, törléseMegkeresés(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)
Tény törléseazingatlan-nyilvántartásból  (JH-INYO)

Telekalakítási eljáráslefolytatása (JH-FFO)Tény feljegyzéseazingatlan-nyilvántartásba  (JH-INYO) Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi  Osztály(továbbiakban: JH-FFO) MegkeresésHatározat tény feljegyzéséről 
Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO) Jogerős határozat  Megkeresés tény törlésére (JH-FFO)

Határozat tény törléséről 



2.7.4.8. Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésIGEN IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Eljárás megszüntetése (JH-INYO)Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) Eljárást megszüntetővégzésNEMIGEN
Eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése az ingatlan-nyilvántartásban (JH-INYO) Végzés eljárás felfüggesztéséről  

Felhívásérkeztetett keresetlevélbecsatolására (JH-INYO)Igazolta Kérelmező a per megindítását?(JH-INYO)
Kérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO) IGENVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO)

Csatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO)
NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM Illetékes bíróságMegkeresésperszám megadására  (JH-INYO) IGEN



2.7.4.9. Tartós környezetkárosodás tényének, mértékének, jellegének feljegyzéseJogerős hatósági vagy bírósági határozat(illetékes hatóság)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésIGEN IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO)
Eljárás megszüntetése (JH-INYO)Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMTény feljegyzése az ingatlan-nyilvántartásban (JH-INYO) Határozat tény feljegyzéséről  

Felhíváskiadása hiányosságok pótlására (JH-INYO)
Kérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO) IGENVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO)

Csatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO)
NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM IGEN Eljárást megszüntető végzés



2.7.4.10. Árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése tényének feljegyzéseÁrverési hirdetmény(illetékes hatóság)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésIGEN
IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) Eljárás megszüntetése (JH-INYO)Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMTény feljegyzése az ingatlan-nyilvántartásban (JH-INYO) Határozat tény feljegyzéséről  

Felhíváskiadása hiányosságok pótlására (JH-INYO)
Hirdetmény kifüggesztésehirdetőtáblára (JH-INYO) IGENVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO)

Csatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO)
NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM IGEN Eljárást megszüntető végzés

Kérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)



Végleges határozat
IratfelterjesztésKormányhivatal felé(JH-INYO)Másodfokú döntésKH-ÉFFO Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésKH-ÉFFO Döntés megváltoztatásaKH-ÉFFODöntés helybenhagyásaKH-ÉFFO

Felterjesztő levélMásodfokú határozat
Jogorvoslattal él az ügyfél?(JH-INYO) Saját hatáskörben intézkedésszükséges?(JH-INYO)IGEN NEM Érdemi vizsgálat nélküli visszautasítás(JH-INYO)Saját hatáskörbentörténő intézkedés (JH-INYO)Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FőosztályFöldhivatali Osztálya (továbbiakban: KH-ÉFFO) 

IGEN
NEM

Visszautasító végzésMódosító határozatHatározatJárási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)2.7.4.11. Jogorvoslati eljárásÚj elsőfokú eljárás(JH-INYO)



2.7.4.12. Zárlat, zár alá vétel tényének feljegyzéseMegkeresés benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Megkeresés áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO)  Áttételt elrendelő végzés
Díjkötelesaz eljárás?(JH-INYO)

Megkeresés és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN
NEM IGENVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO)

IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Eljárás megszüntetése  (JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés
NEM

Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) Eljárást megszüntető végzésNEMIGEN
Zárlat tényének  ingatlan-nyilvántartási feljegyzése(JH-INYO) Határozat zárlat tényének feljegyzéséről 

IGEN
Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)IGEN NEM Kötelezés eljárási díj megfizetésérea határozatban(JH-INYO)



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.13. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének feljegyzéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésKérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN NEMIGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Van a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGENPótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)NEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMIGENTény  ingatlan-nyilvántartási feljegyzése(JH-INYO) Határozat tényfeljegyzéséről 

IGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM Eljárást megszüntető végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO) Eljárást megszüntető végzés



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.14. Lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról tényének feljegyzéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésKérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN NEMIGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Van a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGENPótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)NEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMIGENTény  ingatlan-nyilvántartási feljegyzése(JH-INYO) Határozat tényfeljegyzéséről 

IGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM Eljárást megszüntető végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO) Eljárást megszüntető végzés



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.15. Ranghely megváltoztatása tényének feljegyzéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésKérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN NEMIGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Van a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGENPótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)NEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMIGENRanghely megváltoztatása tényének  ingatlan-nyilvántartási feljegyzése(JH-INYO) Határozat ranghelymegváltoztatásatényénekfeljegyzéséről 

IGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM Eljárást megszüntető végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO) Eljárást megszüntető végzés



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.16. A társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadás, illetve módosítás időpontja tényének feljegyzéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésIGEN NEMIGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Van a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGENPótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)NEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMIGENTény  ingatlan-nyilvántartási feljegyzése(JH-INYO) Határozat tényfeljegyzéséről 

IGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM Eljárást megszüntető végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO) Eljárást megszüntető végzés
Kérelem és csatolt okiratok(alapító okirat, közgyűlési jegyzőkönyv) vizsgálata (JH-INYO)



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.17. A földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozása tényének feljegyzése Kérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésKérelem és csatolt okiratokvizsgálata (JH-INYO)IGEN NEMIGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Van a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGENPótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)NEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMIGENFöldhasználati jog gyakorlásaszerződéses szabályozásatényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése(JH-INYO) Határozat tényfeljegyzéséről 

IGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM   Eljárást megszüntető végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO)   Eljárást megszüntető végzés



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.18. Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényének feljegyzéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésKérelem és csatolt okiratokvizsgálata (JH-INYO)IGEN NEMIGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Van a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGENPótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)NEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) Elutasító határozatNEMIGENTény  ingatlan-nyilvántartási feljegyzése(JH-INYO) Határozat tény feljegyzéséről 

IGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM   Eljárást megszüntető végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO)



Kérelmező felhívásadíj pótlására(telefon, e-mail)(JH-INYO)
2.7.4.19. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek ingatlan-nyilvántartási átvezetéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésKérelem és csatolt okiratokvizsgálata (JH-INYO)IGEN NEMIGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Van a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGENPótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzésNEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO)NEMIGENKiemelt jelentőségű ügy ingatlan-nyilvántartási átvezetése(JH-INYO) Határozat kiemelt jelentőségű ügy átvezetéséről 

IGEN
Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésNEM   Eljárást megszüntető végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO)

Heti jelentés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy érkezéséről(JH-INYO) Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 3
Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)NEMIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)IGENKérelmező felhívásadíj pótlására(telefon, e-mail)(JH-INYO) Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMIGEN Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 3Heti jelentés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy lezárásáról(JH-INYO)   Eljárást megszüntető végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO)



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.20. Telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási szakterületre vonatkozó változás átvezetéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Kérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN

Eljárást megszüntető végzésHiánypótlásra felhívó végzésNEMIGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) NEMVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENCsatolt okiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzésNEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMIGENTelekalakítás   ingatlan-nyilvántartási átvezetése (JH-INYO) Határozat telekalakításról  Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály    Változás átvezetése az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban

IGEN Hatósági bizonyítvány hiánya eseténmegkeresés(JH-INYO) Hatósági bizonyítványIlletékes építésügyi hatóság 
Címképző szerv értesítése(JH-INYO)Illetékes települési önkormányzatjegyzője Címképzés központicímregiszterben 

Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály   Hivatalos feljegyzés  
Eljárás megszüntetése (JH-INYO)

Eljárás megszüntetése (JH-INYO) Eljárást megszüntető végzés



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.21. Társasház és szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele, módosítása, megszüntetéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO) Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör,illetékesség fennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Kérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN

  Eljárást megszüntető végzésNEMIGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) NEMVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENAlapító okirat és alaprajz vizsgálata (JH-INYO) IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzésNEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMIGENTársasház megnyitásának   ingatlan-nyilvántartási átvezetése (JH-INYO) Határozattársasház nyilvántartásba vételéről  Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály    Változás átvezetése az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban

IGEN Hatósági bizonyítvány hiánya eseténmegkeresés(JH-INYO) Hatósági bizonyítványIlletékes építésügyi hatóság 
Címképző szerv értesítése(JH-INYO)Illetékes települési önkormányzatjegyzője Címképzés központicímregiszterben 

Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzésEljárás megszüntetése (JH-INYO)
Eljárás megszüntetése (JH-INYO)   Eljárást megszüntető végzés



Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)
2.7.4.22. Több járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanokat érintő változások vezetése (csereszerződés)Kérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO) Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskörfennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzés

Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)Kérelem és csatolt okiratok vizsgálata (JH-INYO)IGEN

  Eljárást megszüntető végzés
Hiánypótlásra felhívó végzésNEMIGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) NEMVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENKérelem és csatoltokiratok további vizsgálata (JH-INYO) IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása(JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzésNEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMIGENCsereszerződés   ingatlan-nyilvántartási átvezetése (JH-INYO) Határozatcsereszerződés átvezetésérőlIGEN Érintett járási hivatal földhivatali osztálya

Másik földhivatalhozkérelem benyújtásra került?(JH-INYO) Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)NEMIGEN Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály(továbbiakban: JH-FFO) Széljegyzés ellenőrzéseTakarNet rendszerben(JH-FFO)Érintett járási hivatal földhivatali osztályának megkeresése a kérelem átvezethetősége iránt (JH-INYO)   Tájékoztatás átvezethetőségről
Érintett járási hivatal földhivatali osztályaÉrintett járási hivatal földhivatali osztályának megkeresése a határozatátvezetése iránt (JH-INYO)

Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzés
Eljárás megszüntetése (JH-INYO)

Eljárás megszüntetése (JH-INYO)
  Eljárást megszüntető végzés



2.7.4.23. Részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási szakterületre vonatkozó feladatok ellátása Kérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör, illetékességfennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésKérelem, változási vázrajz  ésegyezségi okirat vagysorsolási jegyzőkönyv vizsgálata (JH-INYO)IGENVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozat/visszautasító végzésKérelem elutasítása /visszautasítása (JH-INYO)Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzésNEM Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) NEMIGEN IGEN Jogi szolgáltatóTérképi átemelés (JH-INYO)Megosztás   ingatlan-nyilvántartási átvezetése (JH-INYO) Határozat megosztásról  Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály    Változás átvezetése az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban
Eljárás megszüntetése (JH-INYO)   Eljárást megszüntető végzés



2.7.4.24. Megszűnt helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjának adattartalmáról hatósági bizonyítvány kiállítása Kérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Iktatás, széljegyzés Ingatlan-nyilvántartásban(JH-INYO)Hatáskör, illetékességfennáll?(JH-INYO) NEM Kérelem áttétele hatáskör, illetékesség hiánya miatt(JH-INYO) Áttételt elrendelő végzésKérelem vizsgálata (JH-INYO)IGEN
Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO) Hiánypótlásra felhívó végzésNEM IGEN

Hatósági bizonyítvány kiadásamegszűnt helyrajzi számú ingatlantulajdoni lapjának adattartalmáról (JH-INYO) Hatósági bizonyítvány 
Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) NEMIGEN Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) NEMVan a beadványnak hiányossága?(JH-INYO) IGENKérelem további vizsgálata (JH-INYO) IGEN Pótolható a hiányossága?(JH-INYO) NEM Elutasító határozatKérelem elutasítása (JH-INYO)

Kérelem elutasítása (JH-INYO)Pótolták a  hiányosságot?(JH-INYO) Elutasító határozatNEMIGENHatósági bizonyítvány elkészítése (JH-INYO)
Hiánypótlásra felhívó végzés+ függő hatályú végzés



2.7.4.25. Adatszolgáltatás TakarNet rendszerbőlKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)Tulajdoni lap lekérdezése TakarNet rendszerben cím vagy helyrajzi szám alapján (JH-INYO)

Hiteles tulajdoni lap másolat kiadása (JH-INYO) Hiteles tulajdoni lap másolat 
Számla nyomtatása(JH-INYO)Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) NEMIGENTulajdoni lap nyomtatása (JH-INYO)

Van találat?(JH-INYO) Adatszolgáltatás nem teljesíthető (JH-INYO) Adatszolgáltatás megtagadásaNEMIGENDíjfizetés vizsgálata (JH-INYO) Magyar PostaAdatszolgáltatás nem teljesíthető (JH-INYO) Adatszolgáltatás megtagadása



2.7.4.26. Igazgatási szolgáltatási díjak beszedéseKérelem benyújtása(ügyfél)Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)

Számla hozzárendeléseaz eljáráshoz (JH-INYO) Számla igazgatási szolgáltatási díjról
Számla nyomtatása(JH-INYO)Számla nyomtatása (JH-INYO)

Díjfizetés vizsgálata (JH-INYO)
Magyar Posta

Díjköteles az eljárás?(JH-INYO) NEM Kérelmezett eljárás lefolytatása (JH-INYO) Határozat vagy végzésIGEN
Hiánypótlási felhívás kiadása (JH-INYO)Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)

Eljárást megszüntető végzés
Díjfizetésre felhívó végzésNEM IGEN

Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) NEM

Meg nem fizetett igazgatásiszolgáltatási díj állami adóhatóságáltal történő behajtására való intézkedés kezdeményezése(JH-INYO)
IGEN

Igazgatási szolgáltatási díj behajtható?(JH-INYO)NEM Igazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO)
IGEN Kérelmezett eljárás lefolytatása éskötelezés díjfizetésre (JH-INYO) Határozat vagy végzés díjfizetési kötelezésselNEMIGEN

Befizetéskészpénz-átutalásimegbízással(ügyfél)Átutalás (ügyfél)Befizetés házipénztárba (ügyfél) befizetések ellenőrzéseszámlázó programban(JH-INYO)B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya



2.7.4.27. Meg nem fizetett igazgatási szolgáltatási díjak adók módjára történő behajtására való intézkedés kezdeményezéseJogerős, behajtást elrendelő határozatJárási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)

Számla hozzárendeléseeljáráshoz (JH-INYO) Számla igazgatási szolgáltatási díjrólSzámla nyomtatása (JH-INYO)

Díjfizetés vizsgálata (JH-INYO)
Területileg illetékes adóigazgatóság

Követeléselévült?(JH-INYO)NEM Behajthatatlan kintlévőségtörlésének kezdeményezése (JH-INYO)
Igazgatási szolgáltatási díj behajtása(NAV) TájékoztatásbehajtásrólMeg nem fizetett igazgatásszolgáltatási díj állami adóhatóságáltal történő behajtására való intézkedés kezdeményezése(JH-INYO)IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetve?(JH-INYO) EMEGKERHadatlapNEM befizetések ellenőrzéseszámlázó programban(JH-INYO)B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya

IGEN B-A-Z Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályKintlévőségrőlnyilvántartás készítése(JH-INYO)



2.7.4.28. Biztonsági okmány, biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke szabályszerű, biztonságos kezelése, tárolása és beszerzéseBiztonsági elemek bevételezéseJárási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)

Biztonsági elemek rendelése (JH-INYO)
Havi jelentésHavi leltározás (JH-INYO)

Biztonsági elemek értéktárbahelyezése(JH-INYO)Ügyintézői mappa ésbizonylattömbmegnyitása (JH-INYO)
Selejtezéshavonta(JH-INYO) bizonylatFel nem használtbiztonsági elemek visszavétele(JH-INYO)IGENKeletkezettselejt?(JH-INYO) bizonylat

NEMSelejtezési jegyzőkönyv készítése(JH-INYO) B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya
Biztonsági elemek kiadása(JH-INYO)

Éves rendelésösszeállítása(JH-INYO)



2.7.4.29. A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának hatósági ellenőrzéseTakarNet felhasználókjegyzékeJárási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)

Hatósági ellenőrzéslezárása(JH-INYO)
JegyzőkönyvUtólagos ellenőrzés(JH-INYO)

TakarNet felhasználókiválasztása(JH-INYO) Hatósági ellenőrzéslezárása(JH-INYO)
Jelentés ellenőrzések eredményéről negyedévente(JH-INYO)

Hatósági ellenőrzéslefolytatása(JH-INYO)IGEN
Volt hiányosság?(JH-INYO)

JegyzőkönyvNEM
Jegyzőkönyv készítése, utólagos ellenőrzéskitűzése(JH-INYO) B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya

Felhasználó értesítéseA hatósági ellenőrzésIdőpontjáról(JH-INYO)
Hozzáférési jogosultság iránti engedély visszavonásánakkezdeményezése(JH-INYO)

Budapest Főváros KormányhivatalaFöldmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály(továbbiakban: FÖMI)Voltlekérdezése afelhasználónak?(JH-INYO) Értesítő levélHatósági ellenőrzéslezárása(JH-INYO) JegyzőkönyvNEMIGENVolt hiányosság?(JH-INYO) Bírság kiszabása(JH-INYO) JegyzőkönyvNEM IGEN Bírságot elrendelő döntés



2.7.4.30. A földátruházási biztonsági okmány jogszerű kezelésének és felhasználásának hatósági ellenőrzéseJegyzék biztonsági okmány vásárlásárólJárási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)

Hatósági ellenőrzéslezárása(JH-INYO)
JegyzőkönyvBírság kiszabása(JH-INYO)

Biztonsági okmányt felhasználókiválasztása(JH-INYO)

Jelentés ellenőrzések eredményéről negyedévente(JH-INYO)
Hatósági ellenőrzéslefolytatása(JH-INYO)Volt hiányosság?(JH-INYO)Jegyzőkönyv készítése(JH-INYO) B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya

Felhasználó értesítésea hatósági ellenőrzésIdőpontjáról(JH-INYO) Értesítő levélHatósági ellenőrzéslezárása(JH-INYO) JegyzőkönyvNEMIGEN
Jegyzőkönyv

Bírság kiszabásáról rendelkező határozat



2.7.4.31. Rendszeres és eseti jellegű jelentések, beszámolók, statisztikák készítéseMegkeresés beérkezéseJárási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály(továbbiakban: JH-INYO)

Megkeresés lezárása(JH-INYO)
OSAP statisztika

Nyilvántartás készítésekintlévőségekről(JH-INYO)

Megkeresés vizsgálata(JH-INYO)
Jelentés ellenőrzések eredményéről negyedévente(JH-INYO)Hatósági statisztikai adatszolgáltatásteljesítése(JH-INYO)Adatlekérdezést igényel?(JH-INYO)Adatlekérdezés(JH-INYO) B-A-Z Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya

Jelentés elkészítése(JH-INYO) JelentésNEMIGEN
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályRendszeres és eseti jelentések,statisztikák elkészítése(JH-INYO) Miskolci Járási HivatalAgrárügyi Főosztály



2.8.1. nem veszélyes hulladék kereskedelmének és közvetítésének nyilvántartásba vétele
Függő hatályú döntés meghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF)Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF) Igazolás kiállításánakmegtagadása(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtása(ügyfél)Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Nyilvántartásba vételihatározat

Kérelem
Függő hatályú határozatHiánypótlásra felszólító végzésMegtagadó határozatNEM

NEM
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-KTF)
Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN

IGEN
NEM

Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)
Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF) Fizetési felhívást elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesítette(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésIGENIGEN NEM NEMIGEN

Elektronikus nyilvántartásban rögzített adatÉrdemi döntés meghozatala(MSZJH-KTF) NEMIGEN



2.8.2. veszélyes hulladék kereskedelmének és közvetítésének nyilvántartásba vétele
Függő hatályú döntés meghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF)Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF) Igazolás kiállításánakmegtagadása(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtása(ügyfél)Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Nyilvántartásba vételihatározat

Kérelem
Függő hatályú határozatHiánypótlásra felszólító végzésMegtagadó határozatNEM

NEM
Kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek?(MSZJH-KTF)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IG EN
IGEN

NEM
Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)

Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)  AdatszolgáltatásttartalmazóiratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)      Eljárást megszüntetővégzésIGENIGEN NEM NEMIGEN
Elektronikus nyilvántartásban rögzített adatÉrdemi döntés meghozatala(MSZJH-KTF) NEMIGEN



2.8.3. nem veszélyes hulladék kereskedelmének és közvetítésének engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF)Felhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesítette?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyítás lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntés meghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakhatóság és szakkérdésvizsgáló megkeresése(MSZJH-KTF) Illetékes Járási Hivatal Közegészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEM NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatJegyző FeljegyzésSzakhatósági megkeresés
Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzés

IGEN



2.8.4. veszélyes hulladék kereskedelmének és közvetítésének engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF) Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzésFelhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)   Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakhatóság ésszakkérdésvizsgáló megkeresése(MSZJH-KTF) Illetékes Járási Hivatal Közegészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEM NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatJegyző FeljegyzésSzakhatósági megkeresésB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági SzolgálatB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Illetékes Kirendeltsége Szakhatósági megkeresésSzakhatósági megkeresés
Áttételt elrendelő végzés

IGEN



2.8.5. nem veszélyes hulladék gyűjtésének engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF)Felhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesítette?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyítás lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakhatóság és szakkérdésvizsgáló megkeresése(MSZJH-KTF) Illetékes Járási Hivatal Közegészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEM NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatJegyző FeljegyzésSzakhatósági megkeresés
Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzés

IGEN



2.8.6. veszélyes hulladék gyűjtésének engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF) Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzésFelhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyítás lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakhatóság ésszakkérdésvizsgáló megkeresése(MSZJH-KTF) Illetékes Járási Hivatal Közegészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEM NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)    Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatJegyző FeljegyzésSzakhatósági megkeresésB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági SzolgálatB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Illetékes Kirendeltsége Szakhatósági megkeresésSzakhatósági megkeresés

Áttételt elrendelő végzés
IGEN



2.8.7. nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF)Felhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesítette?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)       Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakhatóság és szakkérdésvizsgáló megkeresése(MSZJH-KTF) Illetékes Járási Hivatal Közegészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEM NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatJegyző FeljegyzésSzakhatósági megkeresés
Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzés

IGEN



2.8.8. veszélyes hulladék szállításának engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF) Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzésFelhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakhatóság ésszakkérdésvizsgáló megkeresése(MSZJH-KTF) Illetékes Járási Hivatal Közegészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEM NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatJegyző FeljegyzésSzakhatósági megkeresésB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági SzolgálatB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Illetékes Kirendeltsége Szakhatósági megkeresésSzakhatósági megkeresés

Áttételt elrendelő végzés
IGEN



2.8.9. nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF) Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzésFelhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)      Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakhatóság ésszakkérdésvizsgáló megkeresése(MSZJH-KTF) Illetékes Járási Hivatal Közegészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEM NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatJegyző FeljegyzésSzakhatósági megkeresésB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági SzolgálatB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Illetékes Kirendeltsége Szakhatósági megkeresésSzakhatósági megkeresés

Áttételt elrendelő végzés
IGEN



2.8.10. veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF) Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzésFelhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)       Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyítás lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakhatóság ésszakkérdésvizsgáló megkeresése(MSZJH-KTF) Illetékes Járási Hivatal Közegészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEM NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)    Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatJegyző FeljegyzésSzakhatósági megkeresésB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági SzolgálatB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Illetékes Kirendeltsége Szakhatósági megkeresésSzakhatósági megkeresés

Áttételt elrendelő végzés
IGEN



2.8.11. hulladéklerakó rekultivációjának engedélyezése
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költségelőlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM NEM
Sommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGE N IGEN IGENNEM

Hiánypótlási-,eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdem döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Engedély iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat

KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi Osztály Mérési jegyzőkönyv
IGEN IGENIGEN NEM NEM



2.8.12. nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF)   Adatszolgáltatást tartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF) Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzésFelhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)      Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyítás lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakhatóság ésszakkérdésvizsgáló megkeresése(MSZJH-KTF) Illetékes Járási Hivatal Közegészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEM NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)    Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatJegyző FeljegyzésSzakhatósági megkeresésB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági SzolgálatB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Illetékes Kirendeltsége Szakhatósági megkeresésSzakhatósági megkeresés
    Áttételt elrendelő végzés

IGEN



2.8.13. veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF) Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzésFelhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)       Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyítás lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakhatóság ésszakkérdésvizsgáló megkeresése(MSZJH-KTF) Illetékes Járási Hivatal Közegészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEM NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatJegyző FeljegyzésSzakhatósági megkeresésB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági SzolgálatB-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Illetékes Kirendeltsége Szakhatósági megkeresésSzakhatósági megkeresés
    Áttételt elrendelő végzés

IGEN



2.8.14. hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról,eljárási költség előlegezésrőltörténő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemFüggő hatályú határozat       Hiánypótlásra, eljárási költség előlegezésérefelszólító végzés
NEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)       Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGENHiánypótlási-, eljárási költségelőlegezési felhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozhatóérdemi döntésa rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Engedély iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyítás lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratSzakkérdés vizsgálata(MSZJH-KTF)Szakhatóság megkeresése(MSZJH-KTF) KormányhivatalIlletékes Járási Hivatal KözegészségügyiSzervezeti Egysége Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi IgazgatóságIlletékes KirendeltségeBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági SzolgálatJegyző
   Eljárást megszüntetővégzésKözegészségügyiszakvéleménySzakhatóságiállásfoglalásSzakhatóságiállásfoglalásSzakhatóságiállásfoglalásÉrdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF)Eljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Határozat

NEM Jegyzőkönyv
Hatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF)

NE M
NEMNEMIGEN IGENIGEN



2.8.15. szállítás feltételeinek meghatározása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról,eljárási költség előlegezésrőltörténő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemFüggő hatályú határozat       Hiánypótlásra, eljárási költség előlegezésérefelszólító végzés
NEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)       Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGENHiánypótlási-, eljárási költségelőlegezési felhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozhatóérdemi döntésa rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Engedély iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratSzakkérdés vizsgálata(MSZJH-KTF)Szakhatóság megkeresése(MSZJH-KTF) KormányhivatalIlletékes Járási Hivatal KözegészségügyiSzervezeti Egysége Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi IgazgatóságIlletékes KirendeltségeBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági SzolgálatJegyző
 Eljárást megszüntetővégzésKözegészségügyiszakvéleménySzakhatóságiállásfoglalásSzakhatóságiállásfoglalásSzakhatóságiállásfoglalásÉrdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF)Eljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Határozat

NEM Jegyzőkönyv
Hatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF)

NE M
NEMNEMIGEN IGENIGEN



2.8.16.  hulladékégetéssel kapcsolatos hatáskörök
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról,eljárási költség előlegezésrőltörténő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat

Kérelem
Függő hatályú határozat      Hiánypótlásra, eljárási költség előlegezésérefelszólító végzésNEM

NEMSommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN IGENNEM
Hiánypótlási-, eljárási költségelőlegezési felhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)
Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés

Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)
Engedély iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat

KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályMérési jegyzőkönyv
Hulladék égetésre vonatkozósajátos követelmények teljesülésének vizsgálata (MSZJH-KTF)

NEM NEMIGEN IGEN NEMIGEN



2.8.17. hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költség előlegezésérőltörténő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozat  Hiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM
NEMSommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGE N IGENNEM

Hiánypótlási-, eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükséges további bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Jóváhagyás iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratIGEN NEM IGENNEMIGENNEM Hatósági jegyzőkönyv



2.8.18. üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költség előlegezésérőltörténő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozat  Hiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM
NEMSommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGE N IGENNEM

Hiánypótlási-, eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükséges további bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Jóváhagyás iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratIGEN NEM IGENNEMIGENNEM Hatósági jegyzőkönyv



2.8.19. hulladék tároló hely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költség előlegezésérőltörténő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozat  Hiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM
NEMSommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGE N IGENNEM

Hiánypótlási-, eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükséges további bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Jóváhagyás iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratIGEN NEM IGENNEMIGENNEM Hatósági jegyzőkönyv



2.8.20. komposztáló telep üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költség előlegezésérőltörténő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozat  Hiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM
NEMSommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGE N IGENNEM

Hiánypótlási-, eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükséges további bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Jóváhagyás iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratIGEN NEM IGENNEMIGENNEM Hatósági jegyzőkönyv



2.8.21. átrakó állomás üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költség előlegezésérőltörténő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozat  Hiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM
NEMSommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGE N IGENNEM

Hiánypótlási-, eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükséges további bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Jóváhagyás iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF)     Adatszolgáltatásttartalmazó iratIGEN NEM IGENNEMIGENNEM Hatósági jegyzőkönyv



2.8.22. válogatómű üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költség előlegezésérőltörténő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozat  Hiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM
NEMSommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGE N IGENNEM

Hiánypótlási-, eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükséges további bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Jóváhagyás iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF)    Adatszolgáltatásttartalmazó iratIGEN NEM IGENNEMIGENNEM Hatósági jegyzőkönyv



2.8.23. biohulladék-kezelő telep üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költség előlegezésérőltörténő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozat  Hiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM
NEMSommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGE N IGENNEM

Hiánypótlási-, eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükséges további bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Jóváhagyás iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratIGEN NEM IGENNEMIGENNEM Hatósági jegyzőkönyv



Megkereséserdészeti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.24.  szakkérdések adatlapos vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken található erdő esetén a 383/2016. (XII. 2.) Kr. 69. § (4) bek. a., b., d. pontok esetén Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF)     Feljegyzés:  hiánypótlásifelhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat

Feljegyzés – szakmai vélemény
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Megkereső irat
NEM IGENIGEN

IGENNEM   (feltételezhető)
Megkereső irat

NEMMegkeresésformai éstartalmi vizsgálata,Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)
Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN Katasztrófavédelmi IgazgatóságAdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságAdatszolgáltatásVizsgálat arra vonatkozóan, hogy a tevékenység következtében jelentőskörnyezeti hatások feltételezhetők?(MSZJH-KTF)

Teljesítette(MSZJH-KTF)    Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGENIGEN
Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF)

Feljegyzés:  Tájékoztatás. Javaslat azeljárás felfüggesztésére/megszüntetésére Felhívás környezeti hatásvizsgálatlefolytatásának szükségességéről,javaslat az eljárásfelfüggesztésére/megszüntetésére,az ügyfél fentiek szerinti tájékoztatására. (MSZJH-KTF)(feltételezhető)
NEMIGEN

További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



2.8.25.  hulladékgazdálkodási engedélyek módosítása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költség előlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Hulladékgazdálkodási engedély módosításairánti kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat

Kérelem
Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére  felszólító végzésNEM

NEMSommás eljárás feltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN IGENNEM
Hiánypótlási,eljárási költség előlegezésénekeleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)
Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyításieljárás?(MSZJH-KTF)

Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)
Engedély módosításairánti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Eljárást megszüntetővégzésTényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Hulladékgazdálkodási engedély módosításatárgyában döntés(MSZJH-KTF) Módosítás tárgyábanrendelkező határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)

IGENNEMIGENIGEN NEMNEM



Hulladékgazdálkodási engedélyvisszavonására irányulóeljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.26. hulladékgazdálkodási engedélyek visszavonása Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre állóadatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatot tartalmazó irat  Helyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)
Eljárás lezárása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)Mérlegelési jogkör gyakorlása(MSZJH-KTF)Hulladékgazdálkodási engedélyvisszavonása(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésEngedélyt visszavonóhatározat

Hatóság, melynek az adatvagy irat a birtokában vanNEMIGEN



Hulladékgazdálkodás tárgyábanhatósági ellenőrzés lefolytatására irányulóeljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.27. hulladékgazdálkodási ellenőrzés Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz ellenőrzés megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. megkeresés,ügyfél felhívása nyilatkozattételre,ügyfél felhívása irat bemutatására,helyszíni szemle,, mérés)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataÜgyfél általbemutatott iratHelyszíniszemlejegyzőkönyveÜgyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat
Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)

Hulladékgazdálkodás tárgyában folytatotthatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH-KTF)
Tárt fel az ellenőrzés jogsértést?(MSZJH-KTF) Ügyfél tájékoztatása(MSZJH-KTF) Ügyfelettájékoztató iratMérési jegyzőkönyvKormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályAz a hatóság,melynek a megkereséstárgyát képező adata birtokában van Adatot tartalmazódokumentum

Figyelmeztetésalkalmazásának feltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF) Figyelmeztető határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF)Hivatalból eljárás indításaa jogsértés megszüntetésére(MSZJH-KTF) FeljegyzésNEM IGENNEM
IGEN



Hulladékgazdálkodás felügyeleti díj befizetésénekellenőrzésére irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.28. hulladékgazdálkodási felügyeleti díj befizetésének hatósági ellenőrzése Feljegyzés az eljárásmegindításárólA  tényállás tisztázása keretében a befizetés ellenőrzésea Kormányhivatalpénzügyi nyilvántartó rendszerében(MSZJH-KTF)
Ügyfél értesítése az eljárásmegindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfeletértesítő irat

A pénzügyi nyilvántartó rendszer adatait tartalmazóelektronikus dokumentum
A tisztázott tényállás alapján helye van az eljárás megszüntetésének?(MSZJH-KTF)Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályMegtörtént a befizetés?(MSZJH-KTF) Ellenőrzés lezárása az ügyfél feléa befizetett díjról számla kiállításávalés megküldésével(MSZJH-KTF)KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály SzámlaEljárás megindítása adíjfizetésre vonatkozókötelezettség megállapítására(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozata
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály A pénzügyi nyilvántartó rendszer adatait tartalmazóelektronikus dokumentumEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)      Eljárást megszüntetővégzésSzámlaKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGEN
NEM

NEM
IGENHulladékgazdálkodási felügyeleti díjmegfizetésére vonatkozókötelezettség megállapítsa (MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF) Kötelező határozatKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály



Hulladékgazdálkodási bírságmegállapítására irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.29. hulladékgazdálkodási bírság    Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatot tartalmazóiratHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)NEMIGEN
Bírság kiszabásárólrendelkező határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)A jogsértés elsőEsetben valósult-e meg?KkvTv. szerinti figyelmeztetés alkalmazásánakfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF)Hulladékgazdálkodási bírság kiszabása(MSZJH-KTF) Figyelmeztető határozatIGEN

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályNEM



Hulladékgazdálkodási kötelezésmegállapítására irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.30. hulladékgazdálkodási kötelezés Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatot tartalmazóiratHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)NEMIGEN
Kötelező határozatÉrdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)IGE N Hulladékgazdálkodási kötelezés kiadása(MSZJH-KTF)KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály



Nyilvántartásban rögzítendő adat tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.31. hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőkről és nyilvántartásba vettekről hatósági nyilvántartás vezetése Adatot tartalmazódokumentumAz MSZJH-KTF illetékességi területét érintően keletkezett az adat?(MSZJH-KTF)
Tényállás további tisztázásapl.: ügyféltől nyilatkozat, irat bekérése(MSZJH-KTF)

Az adatot továbbító dokumentum (irat vagy elektronikus felület)
Adat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF) Véleményt tartalmazóirat

 Illetékes MSZJH-KTFAdat továbbítása az illetékes MSZJH-KTF részéreAz adat tartalmábanmegfelelő a rögzítésre?(MSZJH-KTF) Az adat rögzítése a nyilvántartásban(MSZJH-KTF) Nyilvántartásban elektronikusanrögzített adatÜgyféltől nyilatkozatot, iratotbekérő dokumentum(irat vagy elektronikus felület)Nyilvántartásban elektronikusanrögzített adat
IGENNEMIGEN NEM



Nyilvántartásban rögzítendő adat tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.32. EHIR rendszer vezetése Adatot tartalmazódokumentumAz MSZJH-KTF illetékességi területét érintően keletkezett az adat?(MSZJH-KTF)
Tényállás további tisztázásapl.: ügyféltől nyilatkozat, irat bekérése(MSZJH-KTF)

Az adatot továbbító dokumentum (irat vagy elektronikus felület)
Adat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF)

 Illetékes MSZJH-KTFAdat továbbítása az illetékes MSZJH-KTF részéreAz adat tartalmábanmegfelelő a rögzítésre?(MSZJH-KTF) Az adat rögzítése a nyilvántartásban(MSZJH-KTF) Nyilvántartásban elektronikusanrögzített adatÜgyféltől nyilatkozatot, iratotbekérő dokumentum(irat vagy elektronikus felület)Nyilvántartásban elektronikusanrögzített adat
IGENNEMIGEN NEM



Nyilvántartásban rögzítendő adat tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.33. PCB-t tartalmazó berendezésekre vonatkozó adatokról nyilvántartás Adatot tartalmazódokumentumAz MSZJH-KTF illetékességi területét érintően keletkezett az adat?(MSZJH-KTF)
Tényállás további tisztázásapl.: ügyféltől nyilatkozat, irat bekérése(MSZJH-KTF)

Az adatot továbbító dokumentum (irat vagy elektronikus felület)
Adat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF)

 Illetékes MSZJH-KTFAdat továbbítása az illetékes MSZJH-KTF részéreAz adat tartalmábanmegfelelő a rögzítésre?(MSZJH-KTF) Az adat rögzítése a nyilvántartásban(MSZJH-KTF) Nyilvántartásban elektronikusanrögzített adatÜgyféltől nyilatkozatot, iratotbekérő dokumentum(irat vagy elektronikus felület)Nyilvántartásban elektronikusanrögzített adat
IGENNEMIGEN NEM



Megkeresésaz eljáró hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.34. szakkérdések vizsgálata a fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történő engedélyezése során 383/2016. (XII. 2.) Kr. 73. § esetén Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegezték?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF)   Feljegyzés: hiánypótlásifelhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
FeljegyzésSzakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEM Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGE N

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesítette?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGENIGEN
Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)

NEM



2.8.35. előzetes konzultáció
Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF)

Előzetes konzultáció kezdeményezéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) Konzultációs kérelem   NEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEM
Megkeresés formai és tartalmi vizsgálata: Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)
NEMIGEN KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatásttartalmazó iratEljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Előzetes konzultációmegszüntetése(MSZJH-KTF)         Előzeteskonzultációmegszüntetésérőlszóló iratNEMNEM IGENIGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)    HiánypótlásifelhívásrólSzóló iratElőzetes konzultációmegszüntetése(MSZJH-KTF)       Előzeteskonzultációmegszüntetésérőlszóló iratHiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) NEMIGENSzakkérdések vizsgálata(MSZJH-KTF)



Szóbeli konzultáció tartása (MSZJH-KTF)Előzetes konzultáció lezárása(MSZJH-KTF)
Szakkérdések vizsgálata(MSZJH-KTF) BAZMKH  Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi OsztályBAZMKH MJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti OsztályBAZMKH MJHÉlelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi OsztályBAZMKH Hatósági Főosztály Bányászati OsztályÁllami FőépítészBAZMKH Területileg Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály Véleményt tartalmazó irat

   Feljegyzés –észrevételezés céljából     Feljegyzés –észrevételezés céljából     Feljegyzés –észrevételezés céljából   Feljegyzés –észrevételezés céljából      Feljegyzés –észrevételezés céljából     Feljegyzés –észrevételezés céljából     ÖsszefoglalóNyilvánosság bevonása(MSZJH-KTF) KözleményÉrintett, feltételezetten érintett település Jegyzője
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat    Feljegyzés –észrevételezés céljából  Budapest Főváros KormányhivatalNépegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály    Feljegyzés –észrevételezés céljából  BAZMKH MJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály    Feljegyzés –észrevételezés céljából  Országos Atomenergia Hivatal Feljegyzés –észrevételezés céljából  

Nyilvánosság bevonása(MSZJH-KTF) KözleményÉrintett település Jegyzője



2.8.36.  előzetes vizsgálati eljárás
Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF)
Előzetes vizsgálat kezdeményezéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) Kérelem+ dokumentáció NEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEM

Megkeresés formai és tartalmi vizsgálata: Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Nyilvánosság bevonása(MSZJH-KTF)Előzetes vizsgálat lefolytatása(MSZJH-KTF) Közlemény
NEMIGEN KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatásttartalmazó irat

Szakhatóság bevonása(MSZJH-KTF) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Megkereső végzés
Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Előzetes vizsgálatieljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Előzetes vizsgálatieljárást megszüntetővégzésNEMNEM IGENIGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)    Hiánypótlási felhívástelrendelő végzésElőzetes vizsgálatieljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Előzetes vizsgálatieljárást megszüntetővégzésHiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) NEMIGEN Érintett, feltételezetten érintett település Jegyzője



Településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálata(MSZJH-KTF)Előzetes vizsgálati eljárás lezárása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
Szakkérdésvizsgáló szervezeti egységek bevonása(MSZJH-KTF) BAZMKH  Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi OsztályBAZMKH MJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi OsztályBAZMKH MJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti OsztályBAZMKH MJHÉlelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi OsztályBAZMKH Hatósági Főosztály Bányászati OsztályÁllami FőépítészBAZMKH Területileg Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály Határozat

    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljábólJegyző    Megkeresés   KözleményNyilvánosság tájékoztatása(MSZJH-KTF)



2.8.37.  környezeti hatásvizsgálati eljárás
Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF)
Környezeti hatásvizsgálati eljárás kezdeményezéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) Kérelem+ hatásvizsgálati dokumentáció  NEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEM

Megkeresés formai és tartalmi vizsgálata: Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Nyilvánosság bevonása(MSZJH-KTF)Környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása(MSZJH-KTF) Közlemény
NEMIGEN KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatásttartalmazó iratEljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Környezeti hatásvizsgálatieljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Környezeti hatásvizsgálatieljárást megszüntetővégzésNEMNEM IGENIGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)    Hiánypótlási felhívástelrendelő végzésKörnyezeti hatásvizsgálatieljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Környezeti hatásvizsgálatieljárást megszüntetővégzésHiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) NEMIGEN Érintett, feltételezetten érintett település Jegyzője

Függő hatályú végzésmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályúvégzés 



Településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálata(MSZJH-KTF)Környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
Szakkérdésvizsgáló szervezeti egységek bevonása(MSZJH-KTF) BAZMKH  Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi OsztályBAZMKH MJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi OsztályBAZMKH MJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti OsztályBAZMKH MJHÉlelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi OsztályBAZMKH Hatósági Főosztály Bányászati OsztályÁllami FőépítészBAZMKH Területileg Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály Határozat

    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljábólJegyző    Megkeresés
   KözleményNyilvánosság tájékoztatása(MSZJH-KTF)

Szakhatóság bevonása(MSZJH-KTF) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Megkereső végzésBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság    Megkereső végzés
Közmeghallgatás tartása(MSZJH-KTF)    JegyzőkönyvAlapvető Jogok Biztosa



2.8.38. környezetvédelmi engedély módosítása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költség előlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Környezetvédelmi engedély módosításairánti kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére Kérelem+ dokumentáció
Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére  felszólító végzés

NEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEMHiánypótlási-,eljárási költség-előlegezésikötelezettségénekeleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyításieljárás?(MSZJH-KTF) Engedély módosításairánti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésIGENNEMIGEN IGEN NEM KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
NEM Szakhatóság bevonása(MSZJH-KTF) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Megkereső iratBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megkereső irat



Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Környezetvédelmi engedély módosításatárgyában döntés(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
Szakkérdésvizsgáló szervezeti egységek bevonása(MSZJH-KTF) BAZMKH  Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi OsztályBAZMKH MJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi OsztályBAZMKH MJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti OsztályBAZMKH MJHÉlelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi OsztályBAZMKH Hatósági Főosztály Bányászati OsztályÁllami FőépítészBAZMKH Területileg Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály Módosítás tárgyábanrendelkező határozatFeljegyzésFeljegyzésFeljegyzésFeljegyzésFeljegyzésFeljegyzésFeljegyzés



2.8.39. egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF)

 Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás kezdeményezéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) Kérelem+ dokumentáció NEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEM
Megkeresés formai és tartalmi vizsgálata: Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Nyilvánosság bevonása(MSZJH-KTF)Egységes környezethasználatiengedélyezési eljárás lefolytatása(MSZJH-KTF) Közlemény
NEMIGEN KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatásttartalmazó iratEljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Engedélyezésieljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)    Engedélyezésieljárást megszüntetővégzésNEMNEM IGENIGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)    Hiánypótlási felhívástelrendelő végzésEngedélyezésieljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Engedélyezésieljárást megszüntetővégzésHiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) NEMIGEN Érintett, feltételezetten érintett település Jegyzője

Függő hatályú végzésmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályúvégzés



Településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálata(MSZJH-KTF)Egységes környezethasználatiengedélyezési eljárás lezárása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
Szakkérdésvizsgáló szervezeti egységek bevonása(MSZJH-KTF) BAZMKH  Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi OsztályBAZMKH MJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi OsztályBAZMKH MJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti OsztályBAZMKH MJHÉlelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi OsztályBAZMKH Hatósági Főosztály Bányászati OsztályÁllami FőépítészBAZMKH Területileg Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály Határozat

    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljábólJegyző    Megkeresés   KözleményNyilvánosság tájékoztatása(MSZJH-KTF)

Szakhatóság bevonása(MSZJH-KTF) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Megkereső végzés



2.8.40. egységes környezethasználati engedély módosítása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költség előlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)
Egységes környezethasználati engedély módosításának kezdeményezésea Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére Kérelem+ dokumentáció

Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére  felszólító végzés
NEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEMHiánypótlási-,eljárási költség-előlegezésikötelezettségénekeleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)
Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyításieljárás?(MSZJH-KTF) Engedély módosításairánti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésIGENNEMIGEN IGEN NEM KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat

NEM Szakhatóság bevonása(MSZJH-KTF) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Megkereső irat



Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Környezetvédelmi engedély módosításatárgyában döntés(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
Szakkérdésvizsgáló szervezeti egységek bevonása(MSZJH-KTF) BAZMKH  Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi OsztályBAZMKH MJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi OsztályBAZMKH MJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti OsztályBAZMKH MJHÉlelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi OsztályBAZMKH Hatósági Főosztály Bányászati OsztályÁllami FőépítészBAZMKH Területileg Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály Módosítás tárgyábanrendelkező határozatFeljegyzésFeljegyzésFeljegyzésFeljegyzésFeljegyzésFeljegyzésFeljegyzés



2.8.41. környezetvédelmi felülvizsgálat
Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF)
Környezetvédelmi felülvizsgálat kezdeményezéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)        Felülvizsgálati dokumentáció+ kérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEM

Megkeresés formai és tartalmi vizsgálata: Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Nyilvánosság bevonása(MSZJH-KTF)Környezetvédelmifelülvizsgálat lefolytatása(MSZJH-KTF) Közlemény
NEMIGEN KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatásttartalmazó iratEljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Környezetvédelmifelülvizsgálat megszüntetése(MSZJH-KTF)    Környezetvédelmi felülvizsgálatot megszüntetővégzésNEMNEM IGENIGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)    Hiánypótlási felhívástelrendelő végzésKörnyezetvédelmifelülvizsgálat megszüntetése(MSZJH-KTF)    Környezetvédelmi felülvizsgálatot megszüntetővégzésHiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) NEMIGEN Érintett, feltételezetten érintett település Jegyzője

Függő hatályú döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályúdöntés



Településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálata(MSZJH-KTF)Környezetvédelmi felülvizsgálat lezárása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
Szakkérdésvizsgáló szervezeti egységek bevonása(MSZJH-KTF) BAZMKH  Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi OsztályBAZMKH MJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi OsztályBAZMKH MJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti OsztályBAZMKH MJHÉlelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi OsztályBAZMKH Hatósági Főosztály Bányászati OsztályÁllami FőépítészBAZMKH Területileg Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály Határozat

    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljábólJegyző    Megkeresés
   KözleményNyilvánosság tájékoztatása(MSZJH-KTF)

Szakhatóság bevonása(MSZJH-KTF) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Megkereső végzés
Közmeghallgatás tartása(MSZJH-KTF)    JegyzőkönyvAlapvető Jogok Biztosa



2.8.42. környezetvédelmi teljesítményértékelés
Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF)

Környezetvédelmi teljesítményértékelés Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) Kérelem + teljesítményértékelési dokumentációNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEM
Megkeresés formai és tartalmi vizsgálata: Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Nyilvánosság bevonása(MSZJH-KTF)Környezetvédelmi teljesítményértékelési eljáráslefolytatása(MSZJH-KTF) Közlemény
NEMIGEN KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatásttartalmazó iratEljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)    Környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárás megszüntető végzésNEMNEM IGENIGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)    Hiánypótlási felhívástelrendelő végzésKörnyezetvédelmi teljesítményértékelési eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)    Környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárás megszüntető végzésHiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) NEMIGEN Érintett, feltételezetten érintett település Jegyzője

Függő hatályú döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályúdöntés



Településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálata(MSZJH-KTF)Környezetvédelmi  teljesítményértékelési eljárás lezárása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
Szakkérdésvizsgáló szervezeti egységek bevonása(MSZJH-KTF) BAZMKH  Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi OsztályBAZMKH MJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi OsztályBAZMKH MJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti OsztályBAZMKH MJHÉlelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi OsztályBAZMKH Hatósági Főosztály Bányászati OsztályÁllami FőépítészBAZMKH Területileg Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály Határozat

    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljábólJegyző    Megkeresés
   KözleményNyilvánosság tájékoztatása(MSZJH-KTF)

Szakhatóság bevonása(MSZJH-KTF) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Megkereső végzés
Közmeghallgatás tartása(MSZJH-KTF)    JegyzőkönyvAlapvető Jogok Biztosa



2.8.43. összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF)

Összevont környezeti hatásvizsgálati-és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás kezdeményezéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) Kérelem+ dokumentáció NEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEM
Megkeresés formai és tartalmi vizsgálata: Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Nyilvánosság bevonása(MSZJH-KTF)Összevont eljárás lefolytatása(MSZJH-KTF) Közlemény
NEMIGEN KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatásttartalmazó iratEljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Összevont eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)    Összevonteljárást megszüntetővégzésNEMNEM IGENIGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)    Hiánypótlási felhívástelrendelő végzésÖsszevonteljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Összevonteljárást megszüntetővégzésHiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) NEMIGEN Érintett, feltételezetten érintett település Jegyzője

Függő hatályú végzésmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályúvégzés



Településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálata(MSZJH-KTF)Összevont eljárás lezárása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
Szakkérdésvizsgáló szervezeti egységek bevonása(MSZJH-KTF) BAZMKH  Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi OsztályBAZMKH MJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi OsztályBAZMKH MJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti OsztályBAZMKH MJHÉlelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi OsztályBAZMKH Hatósági Főosztály Bányászati OsztályÁllami FőépítészBAZMKH Területileg Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály Határozat

    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljábólJegyző    Megkeresés
   KözleményNyilvánosság tájékoztatása(MSZJH-KTF)

Szakhatóság bevonása(MSZJH-KTF) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Megkereső végzésBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság    Megkereső végzés
Közmeghallgatás tartása(MSZJH-KTF)    JegyzőkönyvAlapvető Jogok Biztosa



Komplex engedélyek visszavonására irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.44. komplex engedélyek visszavonása Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre állóadatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatot tartalmazó iratHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)
Eljárás lezárása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)Mérlegelési jogkör gyakorlása(MSZJH-KTF)Komplex engedélyvisszavonása(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Engedélyt visszavonóhatározatEljárást megszüntetővégzés

Hatóság, melynek az adatvagy irat a birtokában vanNEMIGEN



2.8.45. nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás
Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF)

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás kezdeményezéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) Kérelem+ hatásvizsgálati dokumentáció(angol nyelven is)  NEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEM
Megkeresés formai és tartalmi vizsgálata: Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Nyilvánosság bevonása(MSZJH-KTF)Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása(MSZJH-KTF) Közlemény
NEMIGEN KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatásttartalmazó iratEljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Hatásvizsgálatieljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Hatásvizsgálatieljárást megszüntetővégzésNEMNEM IGENIGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)    Hiánypótlási felhívástelrendelő végzésHatásvizsgálatieljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Hatásvizsgálatieljárást megszüntetővégzésHiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) NEMIGEN Érintett, feltételezetten érintett település Jegyzője

Függő hatályú döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályúdöntés



Településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálata(MSZJH-KTF)
Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

Szakkérdésvizsgáló szervezeti egységek bevonása(MSZJH-KTF) BAZMKH  Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi OsztályBAZMKH MJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi OsztályBAZMKH MJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti OsztályBAZMKH MJHÉlelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi OsztályBAZMKH Hatósági Főosztály Bányászati OsztályÁllami FőépítészBAZMKH Területileg Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Határozat

    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljábólJegyző    Megkeresés
   KözleményNyilvánosság tájékoztatása(MSZJH-KTF)

Szakhatóság bevonása(MSZJH-KTF) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Megkereső végzésBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság     Megkereső végzés
Közmeghallgatás tartása(MSZJH-KTF)    JegyzőkönyvAlapvető Jogok BiztosaMinisztérium bevonása(MSZJH-KTF)    Konzultációt rögzítőirat Földművelésügyi Minisztérium



Komplex engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek, létesítmények ellenőrzéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.46. komplex engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek, létesítmények ellenőrzése Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz ellenőrzés megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. megkeresés,ügyfél felhívása nyilatkozattételre,ügyfél felhívása irat bemutatására,helyszíni szemle,, mérés)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataÜgyfél általbemutatott iratHelyszíniszemlejegyzőkönyveÜgyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat
Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)

Hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH-KTF)
Tárt fel az ellenőrzés jogsértést?(MSZJH-KTF) Ügyfél tájékoztatása(MSZJH-KTF) Ügyfelettájékoztató iratMérési jegyzőkönyvKormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályAz a hatóság,melynek a megkereséstárgyát képező adata birtokában van Adatot tartalmazódokumentum

Figyelmeztetésalkalmazásának feltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF) Figyelmeztető határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF)Hivatalból eljárás indításaa jogsértés megszüntetésére(MSZJH-KTF) FeljegyzésNEM IGENNEM
IGEN

IGEN
NEM



EKHE felügyeleti díj befizetésénekellenőrzésére irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.47. EKHE felügyeleti díj befizetésének az ellenőrzése Feljegyzés az eljárásmegindításárólA  tényállás tisztázása keretében a befizetés ellenőrzésea Kormányhivatalpénzügyi nyilvántartó rendszerében(MSZJH-KTF)
Ügyfél értesítése az eljárásmegindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfeletértesítő irat

A pénzügyi nyilvántartó rendszer adatait tartalmazóelektronikus dokumentum
A tisztázott tényállás alapján helye van az eljárás megszüntetésének?(MSZJH-KTF)Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályMegtörtént a befizetés?(MSZJH-KTF) Ellenőrzés lezárása az ügyfél feléa befizetett díjról számla kiállításávalés megküldésével(MSZJH-KTF)KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály SzámlaEljárás megindítása adíjfizetésre vonatkozókötelezettség megállapítására(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozata
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály A pénzügyi nyilvántartó rendszer adatait tartalmazóelektronikus dokumentumEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésSzámlaKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

IGEN
NEM

NEM
IGENEKHE  felügyeleti díjmegfizetésére vonatkozókötelezettség megállapítsa (MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF) Kötelező határozatKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály



2.8.48.  egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata
Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF)

Egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálati eljárás kezdeményezéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) Kérelem+ felülvizsgálati dokumentáció NEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEM
Megkeresés formai és tartalmi vizsgálata: Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Nyilvánosság bevonása(MSZJH-KTF)Egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárás lefolytatása(MSZJH-KTF) Közlemény
NEMIGEN KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatásttartalmazó iratEljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Felülvizsgálatieljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Felülvizsgálatieljárást megszüntetővégzésNEMNEM IGENIGEN Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)    Hiánypótlási felhívástelrendelő végzésFelülvizsgálatieljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Felülvizsgálatieljárást megszüntetővégzésHiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) NEMIGEN Érintett, feltételezetten érintett település Jegyzője

Függő hatályú döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályúdöntés



Településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálata(MSZJH-KTF)Egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárás lezárása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
Szakkérdésvizsgáló szervezeti egységek bevonása(MSZJH-KTF) BAZMKH  Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi OsztályBAZMKH MJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi OsztályBAZMKH MJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti OsztályBAZMKH MJHÉlelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi OsztályBAZMKH Hatósági Főosztály Bányászati OsztályÁllami FőépítészBAZMKH Területileg Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály Határozat

    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljából    Feljegyzés – szakmaivélemény megadása céljábólJegyző    Megkeresés
   KözleményNyilvánosság tájékoztatása(MSZJH-KTF)

Szakhatóság bevonása(MSZJH-KTF) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Megkereső végzés
Közmeghallgatás tartása(MSZJH-KTF)    JegyzőkönyvAlapvető Jogok Biztosa



Egységes környezethasználatiengedély nélkül végzetttevékenység miatt eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.49. komplex kötelezés Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,mérés, megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatot tartalmazó iratHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)
Eljárás lezárása(MSZJH-KTF)

Tevékenységet korlátozóhatározatHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben(HNYR) való rögzítés(MSZJH-KTF)

KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi Osztály Mérési jegyzőkönyv
Tevékenység korlátozása(MSZJH-KTF)Mérlegelési jogkör gyakorlása(MSZJH-KTF)Tevékenység felfüggesztése(MSZJH-KTF) Tevékenység megtiltása(MSZJH-KTF) Tevékenységet felfüggesztőhatározatTevékenységet megtiltóhatározatKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

NEMIGEN



Adatlap beérkezése az OKIR rendszeren keresztül egyedi környezetvédelmi azonosító létrehozása céljábólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.50. egyedi környezetvédelmi azonosító létrehozása Adatlap(elektronikus felületen)Kinyomtatott adatlap
Egyedi környezetvédelmi azonosító létrehozására irányulómunkafolyamat befejezése(MSZJH-KTF)Elfogadható az adatlap?(MSZJH-KTF)Egyedi környezetvédelmi azonosító létrehozása(MSZJH-KTF)        Értesítés OKIR rendszeren keresztül a az egyedi környezetvédelmi azonosító létrehozásáról(elektronikus felületen)

Adatlap kinyomtatása(MSZJH-KTF) Egyedi környezetvédelmi azonosító nem kerül létrehozásra(MSZJH-KTF)     Értesítés OKIR rendszeren keresztül a hibáról (elektronikus felületen)Adatlap validálása az ügyintéző által(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kinyomtatott, validált adatlap



Adatlap beérkezése az OKIR rendszeren keresztül egyedi környezetvédelmi azonosító változás jelentésének feldolgozása céljábólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.51. egyedi környezetvédelmi azonosító változásjelentésének feldolgozása Adatlap(elektronikus felületen)Kinyomtatott adatlap
Egyedi környezetvédelmi azonosító módosítására irányulómunkafolyamat befejezése(MSZJH-KTF)Elfogadható az adatlap?(MSZJH-KTF)Egyedi környezetvédelmi azonosító létrehozása(MSZJH-KTF)        Értesítés OKIR rendszeren keresztül a az egyedi környezetvédelmi azonosító létrehozásáról(elektronikus felületen)

Adatlap kinyomtatása(MSZJH-KTF) Egyedi környezetvédelmi azonosító nem kerül módosításra(MSZJH-KTF)     Értesítés OKIR rendszeren keresztül a hibáról (elektronikus felületen)Adatlap validálása az ügyintéző által(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kinyomtatott, validált adatlap



Intézkedés megtételére való kötelezésalapjául szolgáló körülmény hatóságtudomására jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.52. környezethasználó kötelezése a szükséges környezetkárosodást megelőző, valamint helyreállítási intézkedések megtételére
Feljegyzés

 Intézkedés megtételére való kötelezés alapjául szolgálókörülményre utaló adatottartalmazó irat
Eljárás indítása környezetkárosodást megelőző, valamint helyreállítási intézkedések megtételére való kötelezés tárgyában(MSZJH-KTF)környezetkárosodást megelőző, valamint helyreállítási intézkedések megtételét elrendelőhatározat kiadása(MSZJH-KTF) Határozat

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttétel hatáskör miatt(MSZJH-KTF) Áttételilletékesség miatt(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzés



Szükséges intézkedések megtételéreirányuló munkafolyamat indulásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) Intézkedés szükségességét megalapozó iratok2.8.53. a szükséges környezetkárosodást megelőző, valamint helyreállítási intézkedések megtétele a hatóság által
    Az intézkedések elvégzéséről készült dokumentumokAz intézkedések tényleges elvégzése(MSZJH-KTF)Szükséges intézkedések megtételéreirányuló munkafolyamat lezárása(MSZJH-KTF) A munkafolyamat lezárását dokumentáló irat

Az intézkedésekhezpénzügyi forrás igénybevétele(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály    Feljegyzés



Kormányhatározat alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása(MSZJH-KTF)Szükséges intézkedések megtételéreirányuló munkafolyamat indulásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) Intézkedés szükségességét megalapozó iratok2.8.54. a szükséges környezetkárosodást megelőző, valamint helyreállítási intézkedések elvégeztetése mással HirdetményA közbeszerzési eljárásra benyújtott pályázatok elbírálása(MSZJH-KTF) Elbírálást dokumentáló iratokVállalkozási szerződés
IGENA teljesítésre benyújtott tervdokumentáció értékelése(MSZJH-KTF) A vállalkozó tájékoztatása(MSZJH-KTF)Szükséges intézkedések megtételéreirányuló munkafolyamat lezárása(MSZJH-KTF) Tájékoztató irat

A közbeszerzés nyertesével vállalkozási szerződés kötése(MSZJH-KTF) NEMMegfelelőa teljesítés?(MSZJH-KTF) A vállalkozó tájékoztatása(MSZJH-KTF)
A pályázók értesítése(MSZJH-KTF)A közbeszerzési eljárás meghirdetése(MSZJH-KTF) Értesítő irat

További intézkedések megtétele(MSZJH-KTF) A további intézkedések megtételét dokumentáló irat  



Környezetkárosodásra vonatkozó információ hatóság tudomására jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.55. környezetkárosodás felderítése, minősítése           Környezetkárosodásra vonatkozó információt tartalmazó irat (pl.: ügyeleti napló a  bejelentésről)          Helyszíni kivizsgálás a felderítés érdekében  (VÍZIG, NPI) a környezetvédelmi hatóság bevonásával(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF)IGEN NEM
Intézkedések elvégzése(MSZJH-KTF)Szükséges beavatkozás?(MSZJH-KTF) NEM IGEN

Az ügy áttételeilletékesség miatt(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzés
Közreműködő hatóságok bevonása a minősítés céljából(MSZJH-KTF) Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági SzolgálatVízügyi IgazgatóságNemzeti Park Igazgatóság

Felderítési és minősítési munkafolyamat lezárása(MSZJH-KTF) Kötelező határozat Intézkedése elvégeztetésemással(MSZJH-KTF)Kötelezés kiadása(MSZJH-KTF)
Jegyzőkönyv a helyszíni kivizsgálásrólMegkereső iratMegkereső iratMegkereső irat Megyei Kormányhivatal Erdészeti feladatkörében eljáró Járási Hivatala Megkereső iratKörnyezetkárosodás minősítése(MSZJH-KTF)Az érintett hatóságok bevonása  minősítése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóság Megkereső irat Vízügyi Igazgatóság Megkereső iratBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Megkereső irat



2.8.56. üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásaÜzemi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló kérelem beérkezésea Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére Kérelem+ üzemi kárelhárítási tervNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF)Felhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesítette?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyítás lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakhatóság megkeresése(MSZJH-KTF)
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEMIGEN NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENJóváhagyás iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi HatóságiSzolgálat Szakhatóságot megkereső végzés
Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzés



Bejelentés vizsgálatának megkezdéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.57. ügyelet tartása Ügyeletes telefonra beérkező bejelentésHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)
Megalapozottsági vizsgálat céljából helyszíni ellenőrzés lefolytatása a bejelentés napján(MSZJH-KTF)A helyszíni ellenőrzés megállapításainak rögzítése(MSZJH-KTF)

Bejelentő tájékoztatása a hatáskör hiányáról; az érintett hatóság ügyeletének értesítése(MSZJH-KTF)Bejelentés rögzítése az ügyeleti naplóban(MSZJH-KTF)
Jegyzőkönyv  helyszíni ellenőrzésről

NEMIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Bejelentő tájékoztatása az illetékesség hiányáról(MSZJH-KTF)IGENAzonnali intézkedést igényel a bejelentés?(MSZJH-KTF) NEM
IGEN NEM Megalapozottsági vizsgálat céljából helyszíni ellenőrzés lefolytatása a későbbiekben(MSZJH-KTF)

Megalapozottsági vizsgálat ellenőrzés  helyszítapasztalatai alapján a bejelentő tájékoztatása (MSZJH-KTF)

Megkeresett már más szervet?(MSZJH-KTF)NEMBejelentő tájékoztatása a hatáskör hiányáról(MSZJH-KTF) Érintett hatóság
Van veszélyességi kockázat?(MSZJH-KTF) IGENLaborvizsgálat szükséges?(MSZJH-KTF) BAZMKHNépegészségügyi Főosztály Laboratóriumi OsztályAz érintett szerv bevonása(MSZJH-KTF)

NEMIGENIGEN
Belső egyeztetés főosztályvezetővel/Főosztályvezető-helyettessel a kiszállás engedélyezéséről(MSZJH-KTF)Érintett hatóságok bevonása(MSZJH-KTF) Országos Vízügyi FőigazgatóságBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIGENNEMNEM

Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve
Tájékoztató irat



Adat hatóság tudomására jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.58. adatnyilvántartás, adatkezelés Üzemi tervek,   szennyezőforrásokra vonatkozó információkat tartalmazó dokumentumokAdat rögzítése a nyilvántartásban(MSZJH-KTF) NyilvántartásAdatok hozzáférhetőségének biztosítása(MSZJH-KTF)Nyilvántartás kezelés(MSZJH-KTF)
Adatkezelési folyamat befejezése(MSZJH-KTF) Vízügyi HatóságNemzeti Park Igazgatóság Hivatalos Statisztikai Szolgálathoz tartozó Szerv



Adatszolgáltatási kötelezettség megállapításának alapjául szolgáló információ hatóságtudomására jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.59. a környezethasználó adatszolgáltatásra való kötelezése      Adatszolgáltatási kötelezettség     megállapításának alapjául szolgáló információt tartalmazó iratKötelezés kiadása(MSZJH-KTF) HatározatA szolgáltatott információmegfelelő?(MSZJH-KTF) Felszólítás kiegészítő információ szolgáltatására(MSZJH-KTF)NEMIGEN Felszólító iratHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)Adatszolgáltatási kötelezés megállapítására irányuló eljárás lezárása(MSZJH-KTF)



Elidegenítési és terhelési tilalom elrendelése alapjául szolgáló információ hatóság tudomására jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.60. elidegenítési és terhelési tilalom elrendelése  Elidegenítési és  terhelési tilalom elrendelése alapjául szolgáló információt tartalmazó irat
Elidegenítési és terhelési tilalom elrendeléseMSZJH-KTF Helyreállítási intézkedés megtételére kötelező határozatAz információk értékeléseMSZJH-KTF



Elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásban történő feljegyzése illetve törlése iránti munkafolyamat kezdeteMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.61. elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásban történő feljegyzése illetve törlése végett ingatlanügyi hatóság megkeresése     Elidegenítési és terhelési tilalmat elrendelő hatóságihatározatElidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásban történő feljegyzése illetve törlése végett ingatlanügyi hatóság megkeresése(MSZJH-KTF)       Elidegenítési és terhelési tilalomfeljegyzése illetve törlése iránti megkeresőiratTulajdoni lapElidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásban történő feljegyzése,  illetve törlése (Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztálya) Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztálya



Jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásban történő feljegyzése illetve törlése iránti munkafolyamat kezdeteMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.62. központi költségvetésből finanszírozott intézkedések esetében a Magyar Állam javára jelzálogjog illetve elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének elrendelése      Jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat elrendelő hatóságihatározatJelzálog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásban történő feljegyzése illetve törlése végett ingatlanügyi hatóság megkeresése(MSZJH-KTF)       Jelzálogjog, valamint elidegenítési  és terhelési tilalomfeljegyzése illetve törlése iránti megkeresőiratTulajdoni lapJelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásban történő feljegyzése,  illetve törlése (Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztálya) Illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztálya



Közreműködés lezárása(MSZJH-KTF)
2.8.63. kivizsgálásban közreműködés Kirendelő végzésSzakértőként való kirendelésa vízügyi hatóságtól Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)Szakértői vélemény kialakítása(MSZJH-KTF) Szakértői véleményBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat(MSZJH-KTF) 



Tényfeltárási záródokumentációt elbíráló határozat kiadása(MSZJH-KTF)

2.8.64. tényfeltárás
Az eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF)

Tényfeltárási záródokumentációt elbíráló határozat kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás hiánypótlásra,eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Hiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra, eljárásköltségelőlegezésére felszólító végzés

Határozat

Kérelem+ tényfeltárási záródokumentáció
NEM IGEN

IGEN
Szakhatóságot megkereső végzés

NEMMegkeresés formai és tartalmi vizsgálata: Teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) NEM
Tényfeltárás elbírálására irányuló eljárásmegindulásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) IgenIGENFüggő hatályú döntésmeghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú döntés

Feljegyzés –szakkérdés megadásairántFeljegyzés –szakkérdés megadásairánt
Számlázáshoz adatszolgáltatás(MSZJH-KTF)

BAZMKH JHKözegészségügy hatáskörbeneljáró szervezeti egysége(MSZJH-KTF)
IGEN Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Kérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)NEMNEM Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzés
Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat(MSZJH-KTF)BAZMKH JHNövény- és talajvédelmihatáskörben eljárószervezeti egysége (MSZJH-KTF)Pénzügyi és GazdálkodásiFőosztály(MSZJH-KTF)



Beavatkozási záródokumentációt elbíráló határozat kiadása(MSZJH-KTF)

2.8.65. beavatkozás

Beavatkozási záródokumentációt elbíráló határozat kialakítása(MSZJH-KTF) Határozat

     Kérelem +beavatkozási záródokumentációIGEN
     Szakhatóságot megkereső végzés

Beavatkozás elbírálására irányuló eljárás megindulásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF)Függő hatályú döntésmeghozatala(MSZJH-KTF)IGEN
IGEN

Függő hatályú döntés
    Feljegyzés –szakkérdés megadásairánt      Feljegyzés –szakkérdés megadásairánt

Kérelem áttétele hatáskör miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség miatt(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzés
MegkeresésBAZMKH JHKözegészségügy hatáskörbeneljáró szervezeti egysége(MSZJH-KTFBAZMKH JHNövény- és talajvédelmihatáskörben eljárószervezeti egysége(MSZJH-KTF)ÉM-VÍZIG(MSZJH-KTF)

NEMNEMEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Tényállás tisztázott? (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésIGEN NEMNEM KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó iratBorsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat(MSZJH-KTF)



Kármentesítési monitoring záródokumentációt értékelő határozat kiadása(MSZJH-KTF)

2.8.66. kármentesítési monitoring

Kármentesítési monitoring záródokumentációt értékelő határozat kialakítása(MSZJH-KTF) Határozat

Kérelem + kármentesítési monitoringzáródokumentáció     IGEN
     Szakhatóságot megkereső végzés

Kármentesítési monitoring elbírálására irányulóeljárás megindulásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF)Függő hatályú döntésmeghozatala(MSZJH-KTF)IGEN
IGEN

Függő hatályú döntés
    Feljegyzés –szakkérdés megadásairánt      Feljegyzés –szakkérdés megadásairánt

Megkeresés áttétele hatáskör miatt(MSZJH-KTF)Megkeresés áttétele illetékesség miatt(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzés
MegkeresésVízügyi hatóság megkeresése(MSZJH-KTF)Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei KatasztrófavédelmiIgazgatóság Igazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat(MSZJH-KTF)BAZMKH JHKözegészségügy hatáskörbeneljáró szervezeti egysége(MSZJH-KTF)BAZMKH JHNövény- és talajvédelmihatáskörben eljárószervezeti egysége(MSZJH-KTF)ÉM-VÍZIG(MSZJH-KTF)

NEMNEMEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Tényállás tisztázott? (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésIGEN NEMNEM KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat



2.8.67. kármentesítés valamely szakaszának végrehajtására vonatkozó határidő módosítása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költség előlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kármentesítés valamely szakaszánakvégrehajtására vonatkozó határidő módosításaa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat

Kérelem
Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére  felszólító végzésNEM

NEMSommás eljárás feltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN IGENNEM
Hiánypótlási,eljárási költség előlegezésénekeleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)
Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyításieljárás?(MSZJH-KTF)

Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)
Engedély módosításairánti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály(MSZJH-KTF)Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Eljárást megszüntetővégzésTényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Kármentesítés valamely szakaszánakvégrehajtására vonatkozó határidő módosításatárgyában döntés(MSZJH-KTF) Módosítás tárgyábanrendelkező határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)

IGENNEMIGENIGEN NEMNEM



Adatszolgáltatási kötelezettség megállapításának alapjául szolgáló információ hatóságtudomására jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.68. tartós környezetkárosodás megállapítása, ellenőrzése Tényfeltárás eredményét rögzítő dokumentumHatározathozatal a tartós környezetkárosodás megállapításáról(MSZJH-KTF) HatározatHatározat és vázrajz megküldése az ingatlanügyi hatóságnakfeljegyzés céljából(MSZJH-KTF) Tulajdoni lapHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)Tartós környezetkárosodás ellenőrzése(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Területileg IlletékesJárási HivatalFöldhivatali Osztály



Tartós környezetkárosodást megállapító határozat véglegessé válásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.69 . környezetkárosodás ingatlan-nyilvántartásba való bejelentési kötelezettsége Megkereső iratVégleges határozatBejegyzés kezdeményezése(MSZJH-KTF)Tartós környezetkárosodás tényének, mértékének,jellegének a bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba(BAZMKH JH - Földhivatali Osztály)      Feljegyzést tartalmazó tulajdoni lapBAZMKH JH Földhivatali Osztály



Szennyezettség vizsgálatánakbefejezése(MSZJH-KTF)
2.8.70.  kármentesítéshez kapcsolódó hatósági feladatok ellátása

Szükséges további intézkedések megtétele(MSZJH-KTF)      Mérési jegyzőkönyvSzennyezettség vizsgálatánakmegkezdéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) BAZMKH Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály megkeresése(MSZJH-KTF)     Szennyezettségre utaló információkat tartalmazóirat



Felszín alatti vízvédelmi bírságmegállapítására irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.71. felszín alatti vízvédelmi bírság Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF)Rendelkezésre álló adatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataMegkeresésHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)NEMIGEN
Bírság kiszabásárólrendelkező határozat

Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF)
Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)

IGEN NEMA jogsértés elsőEsetben valósult-e meg?Figyelmeztetés alkalmazásánakfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF)Felszín alatti vízvédelmi  bírság kiszabása(MSZJH-KTF) Figyelmeztető határozatIGEN KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályNEM



 FAVI adatszolgáltatás beérkezéseOKIR rendszeren keresztülMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.72. FAVI rendszer működtetése FAVI adatszolgáltatást tartalmazó elektronikus felület
Az adatot továbbító dokumentum (elektronikus felület)Adatfeldolgozási folyamat lezárása(MSZJH-KTF)

A FAVI adatlap tartalmábanmegfelelő, elfogadható?(MSZJH-KTF)Az adatlap elfogadása (MSZJH-KTF)
Adatok feldolgozása(MSZJH-KTF) Az adatlap nem kerül elfogadásra a nyilvántartásban(MSZJH-KTF)     Értesítés az észlelt hibáról(elektronikus felület)IGEN NEM Szükséges további intézkedések megtétele(MSZJH-KTF)



 FAVI adatszolgáltatás beérkezéseOKIR rendszeren keresztülMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.73. adatszolgáltatás ellenőrzése FAVI adatszolgáltatást tartalmazó elektronikus felület
Az adatot továbbító dokumentum (elektronikus felület)Adatellenőrzési folyamat lezárása(MSZJH-KTF)

A FAVI adatlap tartalmábanmegfelelő, elfogadható?(MSZJH-KTF)Az adatlap elfogadása (MSZJH-KTF)
Adatok ellenőrzése(MSZJH-KTF) Az adatlap nem kerül elfogadásra a nyilvántartásban(MSZJH-KTF)     Értesítés az észlelt hibáról(elektronikus felület)IGEN NEM Szükséges további intézkedések megtétele(MSZJH-KTF)



Adatszolgáltatási kötelezettségmegállapítására irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.74. adatszolgáltatási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindítása Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratTényállás tisztázása(MSZJH-KTF) Kötelező határozatKötelezés az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások betartására(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)Adatszolgáltatási kötelezettségmegállapítására irányuló eljárás lezárása(MSZJH-KTF)



2.8.75.  járási környezetvédelmi hatósági levegőtisztaság-védelmi feladatokLevegőtisztaság-védelmi kötelezettségmegállapítására irányuló eljárás megindításaJárási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: JH-KTF) Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF)Rendelkezésre álló adatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatot tartalmazó iratHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Levegőtisztaság-védelmi kötelezés kiadása(MSZJH-KTF) Levegőtisztaság-védelmikötelezettségetmegállapító határozatHelyszíni szemlejegyzőkönyveHatósági Nyilvántartó Rendszerben(HNYR) való rögzítése
Mérési jegyzőkönyv

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályHatóság, melynek az adat, irata birtokában vanNEMIGEN



2.8.76. helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költségelőlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM NEM
Sommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGE N IGEN IGENNEM

Hiánypótlási-,eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdem döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Engedély iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) AdatszolgáltatástTartalmazó irat

KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi Osztály Mérési jegyzőkönyv
IGEN IGENIGEN NEM NEM



2.8.77. diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi engedélyezése
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költségelőlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM NEM
Sommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGE N IGEN IGENNEM

Hiánypótlási-,eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdem döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Engedély iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) AdatszolgáltatástTartalmazó irat

KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi Osztály Mérési jegyzőkönyv
IGEN IGENIGEN NEM NEM



2.8.78. levegőtisztaság-védelmi engedély módosítása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költségelőlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM NEM
Sommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGE N IGEN IGENNEM

Hiánypótlási-,eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdem döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Engedély iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) AdatszolgáltatástTartalmazó irat

KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi Osztály Mérési jegyzőkönyv
IGEN IGENIGEN NEM NEM



2.8.79. a jogszabályban javasolt időszakos mérés helyett hosszabb időszak megállapítása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költségelőlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM NEM
Sommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGE N IGEN IGENNEM

Hiánypótlási-,eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdem döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Engedély iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) AdatszolgáltatástTartalmazó irat

KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi Osztály Mérési jegyzőkönyv
IGEN IGENIGEN NEM NEM



2.8.80. felmentés a VOC diffúz és a VOC véggáz kibocsátási határérték betartása alól
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költségelőlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM NEM
Sommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGE N IGEN IGENNEM

Hiánypótlási-,eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdem döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Engedély iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) AdatszolgáltatástTartalmazó irat

KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályMérési jegyzőkönyv
IGEN IGENNEM NEMIGEN Járási Hivatal Hatósági FőosztályNépegészségügyi OsztálySzakvélemény



2.8.81.  a helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezéshez kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezés          meghibásodása esetén a tüzelőberendezés továbbműködtetésének engedélyezésére irányuló eljárás
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költségelőlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél által a tüzelőberendezéstovábbműködtetésének engedélyezésérea Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat

Kérelem
Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM NEM

Sommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGE N IGEN IGENNEM
Hiánypótlási-,eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdem döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)

Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)
Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés

Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)
Engedély iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) AdatszolgáltatástTartalmazó irat
KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi Osztály Mérési jegyzőkönyv

IGEN IGENIGEN NEM NEM



2.8.82. levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés, éves levegőtisztaság-védelmi jelentés (LAL és LM bejelentés) valamint levegőtisztasági változásjelentés ellenőrzése
Feldolgozás(MSZJH-KTF) Elektronikus tájékoztató elfogadásrólElektronikus tájékoztató hibaszöveggel
Bejelentés köteles a forrás?(MSZJH-KTF) NEM Nem feldolgozandó(MSZJH-KTF)Elfogadott(MSZJH-KTF)

Adatszolgáltatás benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére Annak megállapítása, hogy kritikus hibás(MSZJH-KTF)Az OKIR rendszer szempontjából megfelelőaz adatszolgáltatás?(MSZJH-KTF) NEM Intézkedést nem igényel(MSZJH-KTF)Annak megállapítása, hogy intézkedést nem igényel(MSZJH-KTF)Szakmai hibás(MSZJH-KTF) Annak megállapítása, hogy intézkedést nem igényel(MSZJH-KTF)IGEN IGEN
Adatot tartalmazó dokumentumOKIR elektronikus felülete

Adatszolgáltatás feldolgozásának befejezése



Kibocsátási határértékek betartásatárgyában hatósági ellenőrzés lefolytatására irányulóeljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.83. kibocsátások mérése Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz ellenőrzésre irányulóeljárás megindításáról(MSZJH-KTF)Rendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. megkeresés,ügyfél felhívása nyilatkozattételre,ügyfél felhívása irat bemutatására,helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataÜgyfél általbemutatott iratHelyszíniszemlejegyzőkönyveÜgyfelet értesítőirat
Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)IGEN

Hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH-KTF)
Tárt fel az ellenőrzés jogsértést?(MSZJH-KTF) Ügyfél tájékoztatása(MSZJH-KTF) Ügyfelettájékoztató iratMérési jegyzőkönyvKormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályAz a hatóság,melynek a megkereséstárgyát képező adata birtokában van Adatot tartalmazódokumentum

Figyelmeztetésalkalmazásának feltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF) Figyelmeztető határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerelektronikus felületeHivatalból eljárás indításaa jogsértés megszüntetésére(MSZJH-KTF) Feljegyzés
IGE N IGENNE M IGE N

NEM
NE M



Üzemnapló ellenőrzése tárgyában hatósági ellenőrzés lefolytatására irányulóeljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.84. üzemnapló ellenőrzése Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz ellenőrzésre irányulóeljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. megkeresés,ügyfél felhívása nyilatkozattételre,ügyfél felhívása irat bemutatására,helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataÜgyfél általbemutatott iratHelyszíniszemlejegyzőkönyveÜgyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat
Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)

Hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH-KTF)
Tárt fel az ellenőrzés jogsértést?(MSZJH-KTF) Ügyfél tájékoztatása(MSZJH-KTF) Ügyfelettájékoztató iratMérési jegyzőkönyvKormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályAz a hatóság,melynek a megkereséstárgyát képező adata birtokában van Adatot tartalmazódokumentum

Figyelmeztetésalkalmazásának feltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF) Figyelmeztető határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerelektronikus felületeHivatalból eljárás indításaa jogsértés megszüntetésére(MSZJH-KTF) Feljegyzés

IGEN
IGEN NEM

NEM
NEM

NEM IGEN



VOC éves oldószermérleg adatainak ellenőrzésetárgyában hatósági ellenőrzés lefolytatására irányulóeljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.85. VOC éves oldószermérleg adatainak ellenőrzése Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz ellenőrzésre irányulóeljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. belföldi jogsegély,ügyfél felhívása nyilatkozattételre,ügyfél felhívása irat bemutatására,helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataÜgyfél általbemutatott iratHelyszíniszemlejegyzőkönyveÜgyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat
Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)

Hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH-KTF)
Tárt fel az ellenőrzés jogsértést?(MSZJH-KTF) Ügyfél tájékoztatása(MSZJH-KTF) Ügyfelettájékoztató iratMérési jegyzőkönyvKormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályAz a hatóság,melynek a megkereséstárgyát képező adata birtokában van Adatot tartalmazódokumentum

Figyelmeztetésalkalmazásának feltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF) Figyelmeztető határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerelektronikus felületeHivatalból eljárás indításaa jogsértés megszüntetésére(MSZJH-KTF) Feljegyzés
IGE N NEM

NEM
IGE N

IGEN



Levegőtisztaság-védelmi kötelezésmegállapítására irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.86. levegőtisztaság-védelmi kötelezés Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF)Rendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatot tartalmazó dokumentumHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)NEMIGEN
Kötelező határozatÉrdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)IGEN Levegőtisztaság-védelmi kötelezés kiadása(MSZJH-KTF)KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály



Levegőtisztaság-védelmi bírságmegállapítására irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.87. levegőtisztaság-védelmi bírság Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatot tartalmazó dokumentumHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)NEMIGEN
Bírság kiszabásárólrendelkező határozat

Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF)
Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)

IGEN NEMKkv. tv. szerinti figyelmeztetés alkalmazásánakfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF)Levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabása(MSZJH-KTF) Figyelmeztető határozatIGENNEM KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály



Forgalomszervezési korlátozó, vagyegyéb műszaki intézkedés elrendelésének alapjáulszolgáló körülmény hatóság tudomására jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.88. forgalomszervezési korlátozó, vagy egyéb műszaki intézkedés kezdeményezése      Forgalomszervezési korlátozó,vagy egyéb műszaki intézkedéselrendelésének alapjául szolgált körülményre utaló adatottartalmazó iratTovábbi vizsgálat lefolytatása (pl. helyszíni szemle)  Jegyzőkönyv Kezdeményező irat + rendelkezésre álló információkat tartalmazó dokumentumIntézkedés elrendelésénekkezdeményezése(MSZJH-KTF) Közlekedési hatóság



2.8.89. levegő minőségi terv készítéseLevegőminőségi terv alapjául szolgálókörülmény észleléseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)   Éves levegőminőségiértékelést tartalmazódokumentumEgyüttműködő szervekbevonása(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Hatósági FőosztályNépegészségügyi és JárványügyiOsztályMSZJH Közlekedésiés FogyasztóvédelmiFőosztály Közlekedési OsztályJogszabály által előírtnyilatkozatok beszerzése(MSZJH-KTF) Érintett útkezelőÉrintett vasút üzembentartó Nyilatkozatottartalmazó iratNyilatkozatottartalmazó iratÉrintett településiönkormányzatok véleményénekbeszerzése(MSZJH-KTF) Érintett települési önkormányzatok Véleményttartalmazó iratÉrintett légszennyezők bevonása(MSZJH-KTF)Tervezet elkészítése(MSZJH-KTF)Tervezet közzétételeaz érintett nyilvánosság számára(MSZJH-KTF) Hirdetőtábla és honlapelektronikus felületeTervezet közzétételénekkezdeményezése azérintett nyilvánosság számára(MSZJH-KTF) Érintett települési önkormányzatokpolgármesteri hivatalaFöldművelésügyi Minisztérium Hirdetőtábla Honlap elektronikusfelülete



Levegőminőségi tervelfogadása(MSZJH-KTF)  Érintett nyilvánosságészrevétele, véleményeLevegőminőségi terv(MSZJH-KTF) Levegőminőségi tervettartalmazó dokumentumLevegőminőségi tervés az elfogadás alapjáulszolgáló iratokközzététele(MSZJH-KTF) Hirdetőtábla és honlapelektronikus felülete



2.8.90.  LAIR rendszer adatokkal való feltöltése
Feldolgozás(MSZJH-KTF) Elektronikus tájékoztató elfogadásrólElektronikus tájékoztató hibaszöveggel
Bejelentés köteles a forrás?(MSZJH-KTF) NEM Nem feldolgozandó(MSZJH-KTF)Elfogadott(MSZJH-KTF)

Adatszolgáltatás benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére Annak megállapítása, hogy kritikus hibás(MSZJH-KTF)Az OKIR rendszer szempontjából megfelelőaz adatszolgáltatás?(MSZJH-KTF) NEM Intézkedést nem igényel(MSZJH-KTF)Annak megállapítása, hogy intézkedést nem igényel(MSZJH-KTF)
Szakmai hibás(MSZJH-KTF) Annak megállapítása, hogy intézkedést nem igényel(MSZJH-KTF)IGEN IGEN

Adatot tartalmazó dokumentumOKIR elektronikus felülete
Adatszolgáltatás feldolgozásának befejezése



VOC diffúz és a VOC véggáz kibocsátási határértékbetartása alóli felmentést tartalmazó jogerős határozatMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.91. VOC diffúz és a VOC véggáz kibocsátási határérték betartása alóli felmentések nyilvántartása Jogerős határozatA  határozat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF) A  nyilvántartásbanelektronikus úton rögzített adatA nyilvántartás honlapon való közzététele(MSZJH-KTF) A honlap elektronikus felülete



 Jogerős határozatMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.92.  az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet hatálya alá tartozó, az üzemeltetésre  jogerős engedéllyel rendelkező létesítményekről nyilvántartás Jogerős határozatA  határozat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF) A  nyilvántartásbanelektronikus úton rögzített adatA nyilvántartás honlapon való közzététele(MSZJH-KTF) A  honlap elektronikus felülete



2.8.93. zajkibocsátási határérték megállapítása
Függő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF)Hiánypótlásról, eljárási költségelőlegezéséről történő  intézkedés(MSZJH-KTF)

Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére
Határozat
Kérelem

Függő hatályú határozatHiánypótlásra, eljárási költség előlegezésére felszólító végzésNEM NEM
Sommás eljárásfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGE N IGEN IGENNEM

Hiánypótlási-,eljárási költség-előlegezésifelhívásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdem döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)
Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)

Elutasító határozatSzükségestovábbi bizonyítási eljárás?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzés
Sommás határozat meghozatala(MSZJH-KTF)

Engedély iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) AdatszolgáltatástTartalmazó irat

KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi Osztály Mérési jegyzőkönyv
IGEN IGENIGEN NEM NEM



2.8.94. zajterhelési határérték betartása alóli felmentésKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezték?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályFizetési felhívás(MSZJH-KTF)Felhívás eljárási költségelőlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesítette?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)További bizonyítás lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntés meghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Szakkérdésvizsgálószervezeti egységmegkeresése(MSZJH-KTF) BAZMKH MJH Hatósági FőosztályNépegészségügyi Osztály
Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítés(MSZJH-KTF)

NEM
IGENIGEN NEM NEM

NEMIGEN NEMFüggő hatályú határozatmeghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozatHozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) IGENFelmentés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)IGEN Elutasító határozatFeljegyzés
Eljárási költségelőlegezésételrendelő végzés



Zajvédelmi követelmények méréssel történő ellenőrzéseMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.95. zajmérés Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél előzetes értesítésemellőzésének feltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Ügyfél értesítéseaz ellenőrzésre irányulóeljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratIntézkedés a mérés elvégzése felől(MSZJH-KTF) KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi Osztály Mérési jegyzőkönyvMérési jegyzőkönyvügyfél részére történő megküldése(MSZJH-KTF) Megküldő iratés mérési jegyzőkönyvMérési eredmények kiértékelése(MSZJH-KTF)
Zajvédelmi követelmények mérésseltörténő hatósági ellenőrzésének lezárása(MSZJH-KTF)

   Megállapítható határérték túllépés?(MSZJH-KTF) Ügyfél tájékoztatása(MSZJH-KTF) Ügyfelettájékoztató iratFigyelmeztetés alkalmazásának feltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF)     Figyelmeztető határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF)Hivatalból eljárás indításaa jogsértés megszüntetésére(MSZJH-KTF) Feljegyzés

NEMIGEN
NEMIGEN IGENNEM



Zajvédelmi kötelezettségmegállapítására irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.96. zajvédelmi kötelezés Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,mérés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataMérési jegyzőkönyvHelyszíni szemlejegyzőkönyveÜgyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat
Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Zajvédelmi kötelezés kiadása(MSZJH-KTF) Zajvédelmi kötelezettségetmegállapító határozatHelyszíni szemlejegyzőkönyveHatósági Nyilvántartó Rendszerben(HNYR) való rögzítés(MSZJH-KTF)

KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályNEMIGEN



Zajvédelmi bírság kiszabásárairányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.97. zajvédelmi bírság Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF)Rendelkezésre álló adatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,mérés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataMérési jegyzőkönyvHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Zajvédelmi bírság kiszabása(MSZJH-KTF)Kkv. Tv. szerintfigyelmeztetés alkalmazásánakfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF)   Figyelmeztetésrőlrendelkező határozatZajvédelmibírságotkiszabó határozatKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)Érintett települési önkormányzat HNYR elektronikusnyilvántartó felülete
KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályIGENNEM

IGEN NEM



Fokozottan zajos terület kijelölésére irányulókörülmény (valamely közüzemi létesítménynéla zajszint nem csökkenthető határértékre) tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.98. fokozottan zajos terület kijelöléseÉrintett közüzem értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Érintett közüzemetértesítő iratMérési jegyzőkönyvFokozottan zajos területkijelöléséreirányuló eljárás megindítása(MSZJH-KTF) Fokozottan zajos területkijelölésére irányulókörülményre vonatkozó adatottartalmazó dokumentumFeljegyzés Tényállás tisztázása(pl. mérés)(MSZJH-KTF) KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályÉrintett közüzem kötelezéseintézkedési terv készítésére(MSZJH-KTF) Intézkedési tervkészítésérekötelező határozatIntézkedési tervtervezeteÉrintett IngatlantulajdonosokészrevételeiHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerelektronikus felületeIntézkedési terv jóváhagyása(MSZJH-KTF) Intézkedési tervetjóváhagyó határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerelektronikus felületeAz ingatlanok zaj- csökkentésévelkapcsolatos intézkedésekütemezését tartalmazó dokumentációHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF)Az ingatlanok zaj- csökkentésévelkapcsolatos intézkedésekütemezésének jóváhagyása(MSZJH-KTF) Az ingatlanok zaj- csökkentésévelkapcsolatos intézkedésekütemezését jóváhagyó határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerelektronikus felületeZajvédelmi intézkedésekvégrehajtásáról szólódokumentációZajvédelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzése(MSZJH-KTF)
Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF) KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi Osztály Mérési jegyzőkönyvTényállás tisztázása(MSZJH-KTF) KormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi Osztály Mérési jegyzőkönyv



2.8.99. környezetvédelmi nyilatkozatot elbíráló hatósági határozat  fel- és végelszámolási eljárásbanNyilatkozat benyújtásavolt vezető tisztségviselő általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére NyilatkozatIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGE N NEM Nyilatkozat áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)
Helyszíni szemlérőlkészültjegyzőkönyvSzakhatóságiállásfoglalásBorsod-Abaúj-ZemplénMegyeiKatasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmiHatósági Szolgálat

Rendelkezésreálló adatokelegendőek-ea tényállás tisztázásához?fennáll?(MSZJH-KTF)Nyilatkozatformai és tartalmiszempontból teljes?(MSZJH-KTF) Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF)Teljesít a volt vezető tisztségviselő?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásrólrendelkező végzésA rendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntésa rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF)További bizonyítási eljárás(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Nyilatkozat elbírálásárairányuló eljárásmegszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésNyilatkozat elfogadásánakmegtagadása(MSZJH-KTF) Kiegészítettkörnyezetvédelminyilatkozat
Szakhatóság megkeresése(MSZJH-KTF) Környezetvédelmi nyilatkozatelfogadását megtagadóhatározat

Érdemi döntés meghozatala(MSZJH-KTF)Eljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) SzakhatóságiállásfoglalásKörnyezetvédelminyilatkozatotelbíráló határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)
NEMNEM NEMIGENIGENIGEN NEM IGEN



Környezetvédelmi nyilatkozat Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.100.  környezeti terhek rendezésére kötelezés fel- és végelszámolási eljárásbanRendelkezésre álló adatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. fel-/végelszámoló vagykorábbi ügyvezető nyilatkozattételre felhívása, megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Törvényszék/Bíróság értesítésea bizonyítási cselekményekről(MSZJH-KTF)Környezeti terhek rendezésére valókötelezés kiadása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerben(HNYR) való rögzítés(MSZJH-KTF)
Fel-/végelszámoló értesítése(MSZJH-KTF)

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)
Törvényszék/Bíróság értesítése(MSZJH-KTF)Annak megállapítása,hogy a környezeti terhekrendezésére valókötelezés kiadása szükséges(MSZJH-KTF) Hatóság, melynek az adat vagy irata birtokában vanNEMIGEN



Környezetvédelmi nyilatkozat Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.101. teljes körű vagy részleges állapotvizsgálatra kötelezés fel- és végelszámolási eljárásban KörnyezetvédelminyilatkozatRendelkezésre álló Adatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. fel-/végelszámoló vagykorábbi ügyvezető nyilatkozattételreFelhívása, megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Fel-/végelszámolóvagy korábbi ügyvezetőnyilatkozata Adatot tartalmazó iratHelyszíni szemlejegyzőkönyveFel-/végelszámolóértesítése 
Törvényszék/Bíróság értesítésea bizonyítási cselekményekről(MSZJH-KTF)Állapotvizsgálatra valókötelezés kiadása(MSZJH-KTF) Állapotvizsgálatra való kötelezettséget megállapító határozatKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályHatósági Nyilvántartó Rendszerben(HNYR) való rögzítés(MSZJH-KTF)

Fel-/végelszámoló értesítése(MSZJH-KTF)
Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)

     Törvényszéket/Bíróságotértesítő iratFel-/végelszámolótértesítő iratFel-/végelszámoló és értesítése(MSZJH-KTF)Törvényszék/Bíróság értesítése(MSZJH-KTF)Annak megállapítása,hogy állapotvizsgálatra valókötelezés kiadása szükséges(MSZJH-KTF)
    Törvényszéket/Bíróságotértesítő iratHatóság, melynek az adat vagy irata birtokában van

Törvényszék/Cégbíróság
Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKatasztrófavédelmi IgazgatóságIgazgató-helyettesi SzervezetKatasztrófavédelmi HatóságiSzolgálatSzakhatóság bevonása(MSZJH-KTF) Szakhatósági állásfoglalásNEMIGEN



Védett természeti érték lefoglalására, elkobzására irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.102. természetvédelmi ideiglenes intézkedési jog – lefoglalás, elkobzás Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatok elegendőek-ea tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatszolgáltatásHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)NEMIGEN
Kötelező határozatHozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésEljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)IGEN NEM Védett természeti érték lefoglalásáról, elkobzásáról rendelkező határozat kiadása(MSZJH-KTF)



Természetvédelmi bírság kiszabására irányulóeljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.103. természetvédelmi bírság Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatot tartalmazó iratHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Természetvédelmi bírság kiszabása(MSZJH-KTF)Kkv. tv. szerinti figyelmeztetés alkalmazásánakfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF)   Figyelmeztetésrőlrendelkező határozatTermészetvédelmibírságotkiszabó határozatKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)
NEM

NEM IGEN
IGEN Szerv, melynek az adat a birtokában van  (pl. Nemzeti Park Igazgatóság



Természetvédelmi kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.104. természetvédelmi kötelezés Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozata      Adatot tartalmazó iratHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Természetvédelmi kötelezés kiadása(MSZJH-KTF) Természetvédelmi kötelezettségetmegállapító határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)
NEMIGEN Szerv, melynek az adat a birtokában van  (pl. Nemzeti Park Igazgatóság



2.8.105.  közepesen veszélyes állat egyede tartásának, szaporításának, elidegenítésének, megvételének engedélyezése Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEMEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesítette-e(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes-e (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés
Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Elutasító határozat   Eljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) 

Állategészségügyi hatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Járási HivatalaÁllategészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)IGEN

IGENIGEN NEM NEMIGE N
NEM

NEM
Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF)NEMIGEN Feljegyzésszakmai vélemény Feljegyzés -bevonás szakkérdésvizsgálata tárgyábanMeghívó -helyszíni szemléreTovábbi bizonyítás(ok)lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozat



Kezdeményezést megalapozó információ tudomásra jutása Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.106.  terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának ténye ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése, onnan való törlése Kezdeményezést megalapozó dokumentumIngatlan-nyilvántartásba való bejegyzés, törlés kezdeményezése(MSZJH-KTF) Területileg illetékes Járási HivatalFöldhivatali Osztálya Kezdeményezésrőlszóló irat Terület védetté, fokozottan védettényilvánításának ténye ingatlan-nyilvántartásba valóbejegyzése, onnan való törlése végett ingatlanügyi hatóság megkeresése(MSZJH-KTF)



Kezdeményezést megalapozó információ tudomásra jutása Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.107. terület ideiglenes védetté nyilvánítása Kezdeményezést megalapozó dokumentumMegkereső iratAdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTovábbi bizonyítás(ok) lefolytatása,helyszíni szemle tartása(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF)Eljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) HatározatHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)



2.8.108.  országos jelentőségű védett természeti területen erdőben való fakitermelés vegetációs idő alattKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Illetéket fizetett?(MSZJH-KTF) Illeték fizetési  felhívástelrendelő végzésIlleték  felhívás(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



Kezdeményezést megalapozó információ tudomásra jutása Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.109. védett természeti területen repülés számára tiltott vagy korlátozott légtér kijelölésének kezdeményezése Kezdeményezést megalapozó dokumentum repülés számára tiltottvagy korlátozott légtér kijelölésénekkezdeményezése(MSZJH-KTF) Légiközlekedési Hatóság Kezdeményezésrőlszóló irat védett természeti területen repülés számáratiltott vagy korlátozott légtér kijelölése végetta légiközlekedési hatóság megkeresése(MSZJH-KTF)



2.8.110. védett természeti területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény létesítése a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló           1996. évi LV. törvény 29/A. § (3) bek. a) pont alapjánKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



Kezdeményezést megalapozó információ tudomásra jutása Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.111. védett természeti területen közúton való közlekedés (tartózkodás), víziúton hajózási tevékenység korlátozásának, megtiltásának kezdeményezése az útügyi, illetve a hajózási hatóságnál     Kezdeményezést megalapozó dokumentumközúton való közlekedés (tartózkodás),víziúton hajózási tevékenység korlátozásának,Megtiltásának kezdeményezése(MSZJH-KTF) Közlekedési Hatóság   Kezdeményezésrőlszóló irat védett természeti területen közúton való közlekedés(tartózkodás), víziúton hajózási tevékenységkorlátozása, megtiltása végetta közlekedési hatóság megkeresése(MSZJH-KTF)



Természetvédelmi korlátozás elrendeléséreirányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.112. védett természeti területen való közlekedés, tartózkodás megtiltása, korlátozása a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 37. § (2) bek. alapjánFeljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF)Rendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataMegkeresésÜgyfelet értesítőirat
Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Természetvédelmi korlátozás elrendelése(MSZJH-KTF) Természetvédelmi kötelezettségetmegállapító határozatHelyszíni szemlejegyzőkönyveHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)

IGEN NEM



Természetvédelmi korlátozás elrendelésére  irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.113. védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a tevékenység folytatásától való eltiltása Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatszolgáltatásHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Természetvédelmi korlátozás elrendelése(MSZJH-KTF) Természetvédelmi kötelezettségetmegállapító határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)
NEMIGEN



Kezdeményezést megalapozó információ tudomásra jutása Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.114. védett természeti területen építési, telekalakítási tilalom, illetőleg egyéb, jogszabályban meghatározott használati korlátozás elrendelésének   kezdeményezése Kezdeményezést megalapozó dokumentum építési, telekalakítási tilalom, illetőlegegyéb, jogszabályban meghatározott használatikorlátozás elrendelésének kezdeményezése(MSZJH-KTF) Építési Hatóság Kezdeményezésrőlszóló irat védett természeti területen építési, telekalakításitilalom, illetőleg egyéb, jogszabályban meghatározotthasználati korlátozás elrendelésének végettaz illetékes hatóság megkeresése(MSZJH-KTF)Ingatlan-nyilvántartási Hatóság 



2.8.115. védett természeti területen kutatás kísérlet végzéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.116. védett természeti területen a gyep feltöréséhez, felújításához, öntözéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)  Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.117. védett természeti területen a terület helyreállításához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) MegkeresőiratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM NEMIGEN



2.8.118.  védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatásához szükséges            engedélyezés Kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.119. védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről  szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához,   telepítéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.120. védett természeti területen nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint –    a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével erdőterületen tűz gyújtásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezésételrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.121. védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok               felhasználásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költségelőlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.122. védett természeti területen horgászathoz szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.123. védett természeti területen erdőben technikai jellegű sporttevékenység folytatásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)     Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEMIgazgatási szolgáltatási díjatfizetett?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Fizetési felhívástelrendelő végzésFizetési felhívás(MSZJH-KTF)Teljesítette?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)      Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés
Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Elutasító határozat   Eljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) 

Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park Igazgatóság Feljegyzésszakmai vélemény
Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)IGEN

IGENIGEN NEM NEMIGEN
NEM

NEM
Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF)NEMIGENErdészeti hatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Járási HivatalaAgrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály Feljegyzésbevonás szakkérdésvizsgálata tárgyábanMegkeresés

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozat



2.8.124. védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, technikai jellegű sporttevékenységhez, sportversenyhez szükséges         engedélyezés Kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.125. védett természeti területen járművel történő közeledéshez szükséges engedélyezés, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez     szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételévelKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.126. védett természeti területen védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetese állapotának megváltoztatásának engedélyezéseKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.127. védett természeti területen a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához  szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.128. természeti területen a gyep, valamint a nád és más vízinövényyzet égetéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



Kezdeményezést megalapozó információ tudomásra jutása Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.129. védett természeti területen a vadászati hatóságnál állományszabályozás kezdeményezése a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 34. § (4) bek. alapján      Kezdeményezést megalapozó dokumentum Vadállomány-szabályozáskezdeményezése(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Járási Hivatala Agárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály      Kezdeményezésrőlszóló irat  védett természeti területen állományszabályozás kezdeményezése végett a vadászati hatóság megkeresése(MSZJH-KTF)



2.8.130. fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezéseKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Kezdeményezést megalapozó információ tudomásra jutása Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.131. Natura 2000 terület kijelölésének, feloldásának tényének ingatlan-nyilvántartásban való feljegyzés kezdeményezése Kezdeményezést megalapozó dokumentumIngatlan-nyilvántartásba való bejegyzés, törlés kezdeményezése(MSZJH-KTF) Területileg illetékes Járási HivatalFöldhivatali Osztálya Kezdeményezésrőlszóló irat Natura 2000 terület kijelölése,Feloldása tényének ingatlan-nyilvántartásba valóbejegyzése, onnan való törlése végett ingatlanügyi hatóság megkeresése(MSZJH-KTF)



2.8.132.  védett növényfaj egyedének, virágának, termésének, vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.133.  védett  növényfaj egyedének birtokban tartásához, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.134. védett növényfaj egyedének, külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való átszállításához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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IGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.135.  védett  növényfaj egyedének preparálásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.136.  védett  növényfaj egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN
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NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.137.  védett  növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlethez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.138.  védett  növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.139.  védett  növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez  szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.140. védett természeti területen gyűjtés végzéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.141. fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.142. védett állatfaj állományának szabályozásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.143. védett állatfaj egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez szükséges engedélyezés a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. §             (2) bek. b). pont Kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.144. védett állatfaj egyedeinek szaporításához szükséges engedélyezés Kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.145.  védett  állatfaj egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban tartásához  szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.146.  védett  állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásához  szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.147.  védett  állat hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.148.  védett  állatfaj állományai közötti géncseréhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN
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NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.149. védett állatfaj egyedének cseréjéhez, adásvételéhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN
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NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.150. védett állatfaj egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behozatalához, az országon való átszállításához szükséges engedélyezés Kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.151 védett  állatfaj egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez  szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.152. védett  állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.153. védett, fokozottan védett állatfaj egyede áttelepítéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.154. védett állatfaj egyedének háziasításhoz szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.155. állatgyűjtemények,  illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakításához, fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)      Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozat   Eljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyítás(ok)lefolytatása(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Helyszíni szemle lefolytatása(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegezték? (MSZJH-KTF)



2.8.156. barlang, barlangszakasz hasznosításához, illetve a hasznosítási mód megváltoztatásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.157. barlang, barlangszakasz kiépítéséhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.158. barlangi képződmények kimentéséhez, hasznosításához, értékesítéséhez, külföldre juttatásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.159. barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez szükséges engedélyezés, kivéve, ha a kutatást a nemzeti park igazgatóság végzi Kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt  elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.160. barlangi búvármerüléshez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Kérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Áttételt elrendelő végzés



2.8.161. barlang műszaki beavatkozáshoz, így különösen bejárat vagy barlangszakasz lezárásához, műtárgy elhelyezéséhez, azok felújításához, helyreállításához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt  elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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2.8.162. barlangban történő filmforgatáshoz szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.163. barlang felszíni védőövezetet  meghatároló tevékenységhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM
Áttételt elrendelő végzés



2.8.164. védett ásványok, ősmaradványok gyűjtéséhez, forgalomba hozatalához, külföldre viteléhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



Kezdeményezést megalapozó információ tudomásra jutása Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.165. Ex lege védett természeti területek kiterjedésének (forrás, láp, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár) egyedi határozattal történő megállapításaKezdeményezést megalapozó dokumentumMegkereső iratAdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTovábbi bizonyítás(ok) lefolytatása,helyszíni szemle tartása(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF)Eljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) HatározatHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)



2.8.166. állatkert részére cápa behozatalának, utaztatásának, illetve bemutatásának engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF)    Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Illetéketfizetett?(MSZJH-KTF) Illeték fizetési  felhívástelrendelő végzésIlleték  felhívás(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)    Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF)Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatok alapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)
IGEN

IGENIGEN NEM NEMIGEN NEM
NEMIGEN NEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozat



2.8.167. különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyede tartásának, szaporításának, elidegenítésének, megvételének, bemutatásának engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEMIlletéket fizetett?(MSZJH-KTF) Illeték fizetési felhívástelrendelő végzésIlleték felhívás(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes-e (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés
Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Elutasító határozat   Eljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)Helyszíni szemlelefolytatása(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) 

Állategészségügyi hatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Járási HivatalaÁllategészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)IGEN

IGENIGEN NEM NEMIGEN
NEM

NEM
Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF)NEMIGENTerületileg illetékes Jegyzőmegkeresése(MSZJH-KTF) Feljegyzésszakmai véleményTerületileg illetékesJegyző Szakhatóságiállásfoglalás Feljegyzés -bevonás szakkérdésvizsgálata tárgyábanmeghívó -helyszíni szemléreVégzés – szakhatóságiállásfoglalás kérésemeghívóhelyszíni szemléreTovábbi bizonyítás(ok)lefolytatása(MSZJH-KTF)

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozat



2.8.168. védett természeti területen legeltetéshez, kaszáláshoz szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



Állatvédelmi bírság kiszabására irányulóEljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.169. állatvédelmi bírság kiszabása Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőek-ea tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatszolgáltatásHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Állatvédelmi bírság kiszabása(MSZJH-KTF)Figyelmeztetés alkalmazásánakfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF) Figyelmeztetésrőlrendelkező határozatÁllatvédelmibírságotkiszabó határozatKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)
NEM

NEM IGEN
IGEN



2.8.170. védett természeti területen a terület jellegének használatának megváltoztatásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.171. állatkert létesítésének, működésének engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEMIgazgatásiszolgáltatásidíjat befizetett?(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Fizetési felhívástelrendelő végzésFizetési felhívás(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés
Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Elutasító határozat   Eljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)Helyszíni szemlelefolytatása(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) 

Állategészségügyi hatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Járási Hivatala Állategészségügyi Szervezeti Egysége Feljegyzésszakmai vélemény
Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)IGEN

IGENIGEN NEM NEMIGEN
NEM

NEM
Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF)NEMIGENNépegészségügyi hatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Járási HivatalaNépegészségügyi Szervezeti Egysége Feljegyzés - bevonás szakkérdésvizsgálata tárgyábanMeghívó -helyszíni szemléreTerületileg illetékes Jegyzőmegkeresése(MSZJH-KTF) Feljegyzésszakmai véleményTerületileg illetékesJegyző Szakhatóságiállásfoglalás Feljegyzés -bevonás szakkérdésvizsgálata tárgyábanMeghívó -helyszíni szemléreVégzés – szakhatóságiállásfoglalás kéréseMeghívóhelyszíni szemléreTovábbi bizonyítás(ok)lefolytatása(MSZJH-KTF)

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozat



Bejelentés Tervezett fakitermelés tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Eljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF)
Hatáskörfennáll?   (MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM

2.8.172. védett természeti területen, Natura 2000 területen fásításban tervezett fakitermelés feltételhez kötése, korlátozása, tiltása Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)
Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) Határozat

Bejelentést tartalmazó irat
Feljegyzés - tájékoztatásNEM

Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatás
Tájékoztatás fakitermelés végrehajthatóságáról(MSZJH-KTF)Nemzeti Park Igazgatóság

IGEN
IGEN

Fennáll a feltételhez kötés, korlátozás, tiltás elrendeléséreokot adó körülmény?(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat Megkereső irat



Természetvédelmi bírság kiszabására irányulóeljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.173. természetvédelmi bírság a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 23. § (2) bek. Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatszolgáltatásHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Természetvédelmi bírság kiszabása(MSZJH-KTF)Figyelmeztetés alkalmazásánakfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF) Figyelmeztetésrőlrendelkező határozatTermészetvédelmibírságotkiszabó határozatKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)
NEM

NEM IGEN
IGEN



2.8.174. közepesen veszélyes állat egyede felügyelete átengedésének, eladásra való felkínálásának, országba történő behozatalának, országból történő kivitelének, illetve bemutatásának engedélyezése Kérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN IGEN NEMEljárási költséget előlegezték?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés
Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) 

Állategészségügyi hatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Járási HivatalaÁllategészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)IGEN

IGENIGEN NEMNEMIGEN
NEM

NEM
Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF)NEMIGEN Feljegyzésszakmai vélemény Feljegyzés -bevonás szakkérdésvizsgálata tárgyábanMeghívó -helyszíni szemléreTovábbi bizonyítás(ok)lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)

Függő hatályú határozatFüggő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)



2.8.175. védett növényfaj egyedének adásvételéhez, cseréjéhez szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)      Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegezték? (MSZJH-KTF)



2.8.176. Natura 2000 gyepterület október 31. és április 23. között történő legeltetéseKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.177. védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 gyepterületen nád irtása Kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.178. védelemben részesülő állatfajok _..._ szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGENIGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



Bejelentésköteles ipari tevékenység hatósági ellenőrzésének  lefolytatására irányulóeljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.179. a telepengedélyezés rendje szerint bejelentés-köteles ipari tevékenység esetében a jogszabályban megjelölt elsőfokú hatóságok által a telepen lefolytatott ellenőrzés Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz ellenőrzésre irányulóeljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. megkeresés,ügyfél felhívása nyilatkozattételre,ügyfél felhívása irat bemutatására,helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataÜgyfél általbemutatott iratHelyszíniszemlejegyzőkönyveÜgyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat
Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)

Hatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH-KTF)
Tárt fel az ellenőrzés jogsértést?(MSZJH-KTF) Ügyfél tájékoztatása(MSZJH-KTF) Ügyfelettájékoztató iratMérési jegyzőkönyvKormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályAz a hatóság,melynek a megkereséstárgyát képező adata birtokában van Adatot tartalmazódokumentum

Figyelmeztetésalkalmazásának feltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF) Figyelmeztető határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF)Hivatalból eljárás indításaa jogsértés megszüntetésére(MSZJH-KTF) Feljegyzés
NEMNEM IG EN IGEN

NEMIG EN



2.8.180. védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.181. védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a terület helyreállításához szükséges engedélyezés Kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek?(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN
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Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEM



2.8.182. Natura 2000 területen az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló            kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához Kérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
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IGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



2.8.183. védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény     rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Adatszolgáltatást tartalmazó iratIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



Nyilvántartásban rögzítendő adat tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.184.CITES hatálya alá tartozó, EU bizonylat kiállítás görög teknős, mór teknős és szegélyes teknős esetében Adatot tartalmazódokumentumAz MSZJH-KTFilletékességi területét érintőenkeletkezett az adat?(MSZJH-KTF) Hiánypótlással történő intézkedés(MSZJH-KTF)
Adat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF)

 Illetékes MSZJH-KTFAdat továbbítása az illetékes MSZJH-KTF részéreMegkeresés formai és tartalmi vizsgálata Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)
Nyilvántartásbanelektronikusanrögzített adat

NEMIGEN Áttételt elrendelő végzésNEM
  EU bizonylat és anyilvántartásba vételről szóló iratAz adat rögzítése a nyilvántartásban(MSZJH-KTF)IGEN

EU bizonylat kiállítása,nyilvántartásba vétel(MSZJH-KTF)
Hiánypótlásra felszólító végzés    Ügyfél értesítése eljárás megindításáról Ügyfelet értesítő irat

Teljesítette? (MSZJH-KTF)IGEN Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)    Eljárást megszüntető végzésNEM
Eljárási költséget előlegezték?(MSZJH-KTF)    Adatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) NEMIGEN Adatszolgáltatást tartalmazó iratKormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályMSZJH-KTF



Nyilvántartásban rögzítendő adat tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.185. CITES Egyezményben és a tanácsi rendeletben meghatározott nyilvántartások vezetése Adatot tartalmazódokumentumAz MSZJH-KTFilletékességi területét érintőenkeletkezett az adat?(MSZJH-KTF) Tényállás további tisztázásapl.: ügyféltől nyilatkozat, irat bekérése(MSZJH-KTF)Adat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF)
 Illetékes MSZJH-KTFAdat továbbítása az illetékes MSZJH-KTF részéreAz adattartalmábanmegfelelőa rögzítésre?(MSZJH-KTF) Nyilvántartásbanelektronikusanrögzített adat

NEM NEMIGEN Áttételt elrendelő végzésNEM
    Nyilvántartásba vételrőlszóló iratAz adat rögzítése a nyilvántartásban(MSZJH-KTF)IGEN Nyilvántartásba vétel(MSZJH-KTF)
Hiánypótlásra felszólító végzés    Ügyfél értesítése eljárás megindításáról Ügyfelet értesítő iratTeljesítette? (MSZJH-KTF)IGEN Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)    Eljárást megszüntető végzésNEM



Nyilvántartásban rögzítendő adat tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.186. CITES hatálya alá tartozó, bejelentésköteles példányok nyilvántartásba vétele, törlése Adatot tartalmazódokumentumAz MSZJH-KTFilletékességi területét érintőenkeletkezett az adat?(MSZJH-KTF) Tényállás további tisztázásapl.: ügyféltől nyilatkozat, irat bekérése(MSZJH-KTF)Adat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF)
 Illetékes MSZJH-KTFAdat továbbítása az illetékes MSZJH-KTF részéreAz adattartalmábanmegfelelőa rögzítésre?(MSZJH-KTF) Nyilvántartásbanelektronikusanrögzített adat

NEM NEMIGEN Áttételt elrendelő végzésNEM
    Nyilvántartásba vételrőlszóló iratAz adat rögzítése a nyilvántartásban(MSZJH-KTF)IGEN Nyilvántartásba vétel(MSZJH-KTF)
Hiánypótlásra felszólító végzés    Ügyfél értesítése eljárás megindításáról Ügyfelet értesítő iratTeljesítette? (MSZJH-KTF)IGEN Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)    Eljárást megszüntető végzésNEM



Nyilvántartásban rögzítendő adat tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.187. CITES hatálya alá tartozó bejelentésköteles fajok példányaihoz származási igazolás, tenyésztői bizonylat kiállítása    Adatot tartalmazódokumentumAz MSZJH-KTFilletékességi területét érintőenkeletkezett az adat?(MSZJH-KTF) Hiánypótlással történő intézkedés(MSZJH-KTF)
Adat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF)

 Illetékes MSZJH-KTFAdat továbbítása az illetékes MSZJH-KTF részéreMegkeresés formai és tartalmi vizsgálata Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)
Nyilvántartásbanelektronikusanrögzített adat

NEMIGEN Áttételt elrendelő végzésNEM
  Származási igazolás, tenyésztői bizonylat és anyilvántartásba vételről szóló iratAz adat rögzítése a nyilvántartásban(MSZJH-KTF)IGEN

Származási igazolás, tenyésztő bizonylat kiállítása,nyilvántartásba vétel(MSZJH-KTF)
Hiánypótlásra felszólító végzés    Ügyfél értesítése eljárás megindításáról Ügyfelet értesítő irat

Teljesítette? (MSZJH-KTF)IGEN Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)    Eljárást megszüntető végzésNEM
Eljárási költséget előlegezték?(MSZJH-KTF)    Adatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) NEMIGEN Adatszolgáltatást tartalmazó iratKormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályMSZJH-KTF



Nyilvántartásban rögzítendő adat tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.188. tokfaj tartásának, tenyésztésének nyilvántartása a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 16. § alapján Adatot tartalmazódokumentumAz MSZJH-KTFilletékességi területét érintőenkeletkezett az adat?(MSZJH-KTF) Tényállás további tisztázásapl.: ügyféltől nyilatkozat, irat bekérése(MSZJH-KTF)Adat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF)
 Illetékes MSZJH-KTFAdat továbbítása az illetékes MSZJH-KTF részéreAz adattartalmábanmegfelelőa rögzítésre?(MSZJH-KTF) Nyilvántartásbanelektronikusanrögzített adat

NEM NEMIGEN Áttételt elrendelő végzésNEM
    Nyilvántartásba vételrőlszóló iratAz adat rögzítése a nyilvántartásban(MSZJH-KTF)IGEN Nyilvántartásba vétel(MSZJH-KTF)
Hiánypótlásra felszólító végzés    Ügyfél értesítése eljárás megindításáról Ügyfelet értesítő iratTeljesítette? (MSZJH-KTF)IGEN Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)    Eljárást megszüntető végzésNEM



Megkeresésa bejelentő részérőlMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.189. természetben okozott károsodás esetén azonnali beavatkozást igénylő intézkedések

A természetben okozott további károkatmegelőző, valamint helyreállításiintézkedések megtételét elrendelőhatározat kialakítása(MSZJH-KTF)

     A hatóság értesítése a környezeti szennyezésről levélben vagy telefonos bejelentésben 

A természetben okozott továbbikárokat megelőző,valamint helyreállítási intézkedések megtételét elrendelőhatározat kiadása(MSZJH-KTF) Határozat

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) Megkeresés áttétele hatáskör miatt(MSZJH-KTF)Megkeresés áttételeilletékesség miatt(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésTényállás tisztázásaMSZJH-KTF Tájékoztatás kérése a környezeti szennyezésről(MSZJH-KTF) Tájékoztatást kérő levélMegkereső iratMegkereső iratMegkereső iratVízügyi igazgatóság megkeresése(MSZJH-KTF)Nemzeti park igazgatóság megkeresése(MSZJH-KTF)Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. megkeresése(MSZJH-KTF)Szakmai véleményekmegküldése



Megkeresésa bejelentő részérőlMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.190. természetben okozott károsodás esetén természetvédelmi kivizsgálása

Tényfeltárási elrendelőhatározat kialakítása(MSZJH-KTF)

     Megkereső irat – tényfeltárásszükségességének elrendelésevonatkozó megkeresés 

Tényfeltárási elrendelő határozat kiadása(MSZJH-KTF) Határozat

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) Megkeresés áttétele hatáskör miatt(MSZJH-KTF)Megkeresés áttételeilletékesség miatt(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésTényállás tisztázásaMSZJH-KTF Tájékoztatás kérése a környezeti szennyezésről(MSZJH-KTF) Tájékoztatást kérő levélMegkereső iratMegkereső iratMegkereső iratVízügyi igazgatóság megkeresése(MSZJH-KTF)Nemzeti park igazgatóság megkeresése(MSZJH-KTF)Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. megkeresése(MSZJH-KTF)Szakmai véleményekmegküldése



Tényfeltárási záródokumentációt értékelő határozat kiadása(MSZJH-KTF)

2.8.191. természetben okozott károsodás esetén természetvédelmi tényfeltárása
Igazgatási szolgáltatási díjat befizetett?(MSZJH-KTF)

Tényfeltárási záródokumentációt értékelő határozat kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF)Hiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés

Határozat
Tényállás tisztázott?(MSZJH-KTF)

Megkereső irat - tényfeltárási záródokumentáció benyújtása
NEM IGENIG EN NEM

NEMMegkeresés formai és tartalmi vizsgálata, teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)
Megkeresés a tényfeltárásra kötelezett, vagy annak megbízottja Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) IgenIGEN IGEN

IGEN Adatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat
Kérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésNEMNEM

NEM
IGEN



Tényfeltárási záródokumentációt értékelő határozat kiadása(MSZJH-KTF)

2.8.192. természetben okozott károsodás esetén természetvédelmi beavatkozás, monitoring, záródokumentáció értékelése
Eljárási költségetelőlegezett?(MSZJH-KTF)

Tényfeltárási záródokumentációt értékelő határozat kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF)Hiánypótlás beérkezett?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés

Határozat
Tényállás tisztázott?(MSZJH-KTF)

Megkereső irat - tényfeltárási záródokumentáció benyújtása
NEM IGEN

IGEN
IGEN NEM

Megkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF)
Megkeresés a tényfeltárásra kötelezett, vagy annak megbízottja Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) IgenIGEN IGEN

IGEN
Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat

Kérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésÁttételt elrendelő végzésNEMNEM
NEMNEM



2.8.193. védett állatfaj egyedeinek birtokban tartásához, idomításához szükséges engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi  döntésa rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)IGENIGEN
IGENIGEN NEM

NEM NEMNEM
Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMAdatszolgáltatás számlakiállításához(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó iratKormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályIGEN



Nyilvántartásban rögzítendő adat tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.194. hatósági nyilvántartás vezetése Adatot tartalmazódokumentumAz MSZJH-KTF illetékességi területét érintően keletkezett az adat?(MSZJH-KTF)
Tényállás további tisztázásapl.: ügyféltől nyilatkozat, irat bekérése(MSZJH-KTF)

Az adatot továbbító dokumentum (irat vagy elektronikus felület)
Adat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF)

 Illetékes MSZJH-KTFAdat továbbítása az illetékes MSZJH-KTF részéreAz adat tartalmábanmegfelelő a rögzítésre?(MSZJH-KTF) Az adat rögzítése a nyilvántartásban(MSZJH-KTF) Nyilvántartásban elektronikusanrögzített adatÜgyféltől nyilatkozatot, iratotbekérő dokumentum(irat vagy elektronikus felület)Nyilvántartásban elektronikusanrögzített adat
IGENNEMIGEN NEM



Nyilvántartásban rögzítendő adat tudomásra jutásaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.195. CITES hatálya alá tartozó tokfajok élő példányainak tartásának, tenyésztésének bejelentése és erről nyilvántartás vezetése védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás, a védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet 1-2. §Adatot tartalmazódokumentumAz MSZJH-KTFilletékességi területét érintőenkeletkezett az adat?(MSZJH-KTF) Tényállás további tisztázásapl.: ügyféltől nyilatkozat, irat bekérése(MSZJH-KTF)Adat nyilvántartásban való rögzítése(MSZJH-KTF)
 Illetékes MSZJH-KTFAdat továbbítása az illetékes MSZJH-KTF részéreAz adattartalmábanmegfelelőa rögzítésre?(MSZJH-KTF) Nyilvántartásbanelektronikusanrögzített adat

NEM NEMIGEN Áttételt elrendelő végzésNEM
    Nyilvántartásba vételrőlszóló iratAz adat rögzítése a nyilvántartásban(MSZJH-KTF)IGEN Nyilvántartásba vétel(MSZJH-KTF)
Hiánypótlásra felszólító végzés    Ügyfél értesítése eljárás megindításáról Ügyfelet értesítő iratTeljesítette (MSZJH-KTF)IGEN Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)    Eljárást megszüntető végzésNEM



Természetvédelmi korlátozás elrendeléséreirányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.196. természetvédelmi korlátozás fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körül Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF)Rendelkezésre álló adatok elegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatszolgáltatásHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Természetvédelmi korlátozás elrendelése(MSZJH-KTF)    Természetvédelmi kötelezettségetmegállapító határozatHelyszíni szemlejegyzőkönyveHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)
IGEN NEM



Megkereséserdészeti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.197. szakkérdések adatlapos vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti területen található erdő esetén 383/2016. (XII. 2.) Kr. 69. § (1) bekezdés  f.,g.,i. pontok esetén Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)Nem Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költségetelőlegezett?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlásifelhívás kezdeményezéseSzámlázáshoz adatszolgáltatás(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés – szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEMIGEN
IGEN Megkereső irat

NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata,teljes a beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatás
Katasztrófavédelmi IgazgatóságAdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságAdatszolgáltatásVizsgálat arra vonatkozóan, hogy a tevékenység következtében jelentőskörnyezeti hatások feltételezhetők?(MSZJH-KTF)

Teljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGEN IGEN
Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF)

Feljegyzés: Tájékoztatás. Javaslat azeljárás felfüggesztésére/megszüntetésére Felhívás környezeti hatásvizsgálatlefolytatásának szükségességéről,javaslat az eljárásfelfüggesztésére/megszüntetésére,az Ügyfél fentiek szerinti tájékoztatására. (MSZJH-KTF)(fe lté te-lez he tő )
NEMIGEN

További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)NEM
IGEN



2.8.198. különösen veszélyes állat egyede tartásának, szaporításának, elidegenítésének, másik állatkertbe történő át- vagy kihelyezésének, országba történő behozatalának, országból történő kivitelének, illetve bemutatásának természetvédelmi engedélyezéseKérelem benyújtásaügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGENIGEN NEMEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesítette-e(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)     Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes-e (MSZJH-KTF) Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés
Hiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Elutasító határozat   Eljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti kérelemelutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal( MSZJH-KTF) 

Állategészségügyi hatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Kormányhivatal Járási HivatalaÁllategészségügyi Szervezeti Egysége
Hatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)IGEN

IGENIGEN NEM NEMIGE N NEM
NEM

Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF)NEMIGEN Feljegyzésszakmai vélemény Feljegyzés -bevonás szakkérdésvizsgálata tárgyábanMeghívó -helyszíni szemléreTovábbi bizonyítás(ok)lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF) Függő hatályú határozat



2.8.199. idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos engedélyezésKérelem benyújtása ügyfél általa Megyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF) részére KérelemNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésKérelem áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-KTF)IGEN NEM Kérelem áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésFelhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF)Teljesített?(MSZJH-KTF) Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF) Eljárást megszüntetővégzésTartalmi és formai szempontbóla kérelem teljes? (MSZJH-KTF)Hiánypótlásról történő intézkedés(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzésHiánypótlásnak eleget tett?(MSZJH-KTF) Hozható érdemi döntés a rendelkezésre álló adatokalapján?(MSZJH-KTF) Elutasító határozatEljárást megszüntetővégzésEngedélyezés iránti Kérelem elutasítása(MSZJH-KTF)Eljárás megszüntetése(MSZJH-KTF)További bizonyításlefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Érdemi döntésmeghozatala(MSZJH-KTF) HatározatEljárás lezárása határozathozatallal(MSZJH-KTF) Nemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Megkereső iratNemzeti Park IgazgatóságHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés (MSZJH-KTF)
IGENIGEN

IGEN NEM
NEMIGEN NEMNEM

Függő hatályú határozat meghozatala(MSZJH-KTF)IGEN Függő hatályú határozatNEMIGENEljárási költségetelőlegeztek? (MSZJH-KTF)



Idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatoshatósági ellenőrzés lefolytatására irányulóeljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.200. idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos ellenőrzés Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz ellenőrzésre irányulóeljárás megindításáról(MSZJH-KTF)Rendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. megkeresés,ügyfél felhívása nyilatkozattételre,ügyfél felhívása irat bemutatására,helyszíni szemle, mérés)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataÜgyfél általbemutatott iratHelyszíniszemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)
Idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatoshatósági ellenőrzés lezárása(MSZJH-KTF)

Tárt fel az ellenőrzés jogsértést?(MSZJH-KTF) Ügyfél tájékoztatása(MSZJH-KTF) Ügyfelettájékoztató iratMérési jegyzőkönyvKormányhivatalNépegészségügyi FőosztályLaboratóriumi OsztályAz a hatóság,melynek a megkereséstárgyát képező adata birtokában van Adatot tartalmazódokumentum
Figyelmeztetés alkalmazásának feltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF) FigyelmeztetőhatározatHatósági Nyilvántartó Rendszerbentörténő rögzítés(MSZJH-KTF)Hivatalból eljárás indításaa jogsértés megszüntetésére(MSZJH-KTF) Feljegyzés

Nemzeti Park Igazgatóság AdatszolgáltatásIGEN IGEN
IGEN IGEN

NEM
IGEN

NEM



Természetvédelmi kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.201. idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos kötelezés Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatszolgáltatásHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Természetvédelmi kötelezés kiadása(MSZJH-KTF) Természetvédelmi kötelezettségetmegállapító határozatHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)
NEMIGEN



Természetvédelmi bírság kiszabására irányulóEljárás megindításaMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)2.8.202. idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos bírságolás Feljegyzés az eljárásmegindításárólÜgyfél értesítéseaz eljárás megindításáról(MSZJH-KTF) Ügyfelet értesítőiratRendelkezésre álló adatokelegendőeka tényállás tisztázásához?(MSZJH-KTF)Bizonyítási eljárás lefolytatása(pl. ügyfél felhívása nyilatkozattételre,megkeresés, helyszíni szemle)(MSZJH-KTF) Ügyfél nyilatkozataAdatszolgáltatásHelyszíni szemlejegyzőkönyve
Ügyfelet értesítőiratÜgyfelet értesítőirat

Tényállás tisztázása(MSZJH-KTF)Természetvédelmi bírság kiszabása(MSZJH-KTF)Figyelmeztetés alkalmazásánakfeltételei fennállnak?(MSZJH-KTF) Figyelmeztetés alkalmazása(MSZJH-KTF)    Figyelmeztetésről rendelkező határozatTermészetvédelmibírságotkiszabó határozatKormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási FőosztályHatósági Nyilvántartó Rendszerbenvaló rögzítés(MSZJH-KTF)
NEM

NEM IGEN
IGEN



Megkeresésa hírközlési hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-KTF)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzés
 Megkeresés formai és tartalmi vizsgálata: Teljes a beadvány?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.8.203. szakhatósági közreműködés építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban 

Hiánypótlásbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)
Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)

IGEN
 Eljárási költségetelőlegezték? (MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésEljárási költségbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MSZJH-KTF)

NEM
Szakhatósági eljárást megszüntető végzésSzámlázáshoz adatszolgáltatás(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tényállás tisztázott?(MSZJH-KTF)

Megkereső irat
IGEN NEMNEMIGEN NEMIGEN

NEMNEMNEMIGEN IGEN IGEN



Megkeresésa hírközlési hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-KTF)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzés
 Formai és tartalmi szempontból teljes a beadvány?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.8.204. szakhatósági közreműködés telepengedély kiadására irányuló eljárásban

Hiánypótlásbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)
Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)

IGEN
 Eljárási költségetelőlegezték? (MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésEljárási költség beérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MSZJH-KTF)

NEM
Szakhatósági eljárást megszüntető végzésAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tényállás tisztázott?(MSZJH-KTF)

Megkereső irat
IGEN NEMNEMIGEN NEMIGEN

NEMNEMNEMIGEN IGEN IGEN



MegkeresésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-KTF)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzés
 Formai és tartalmi szempontból teljes a beadvány?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.8.205. szakhatósági közreműködés  kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély kiadása során

Hiánypótlásbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)
Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)

IGEN
 Eljárási költségetelőlegezték? (MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésEljárási költségbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MSZJH-KTF)

NEM
Szakhatósági eljárást megszüntető végzésAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tényállás tisztázott?(MSZJH-KTF)

Megkereső irat
IGEN NEMNEMIGEN NEMIGEN

NEMNEMNEMIGEN IGEN IGEN



Megkeresésa hírközlési hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-KTF)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzés
 Formai és tartalmi szempontból teljes a beadvány?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.8.206. szakhatósági közreműködés a hírközlési létesítményre vonatkozó engedélyezési eljárások (elvi, építés, használatbavétel, fennmaradás, bontás) során

Hiánypótlásbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)
Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)

IGEN
 Eljárási költségetelőlegezték? (MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésEljárási költségbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MSZJH-KTF)

NEM
Szakhatósági eljárást megszüntető végzésAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tényállás tisztázott?(MSZJH-KTF)

Megkereső irat
IGEN NEMNEMIGEN NEMIGEN

NEMNEMNEMIGEN IGEN IGEN



MegkeresésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-KTF)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzés
 Formai és tartalmi szempontból teljes a beadvány?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.8.207. szakhatósági közreműködés hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárásában

Hiánypótlásbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)
Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)

IGEN
 Eljárási költségetelőlegezték? (MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésEljárási költségbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MSZJH-KTF)

NEM
Szakhatósági eljárást megszüntető végzésAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tényállás tisztázott?(MSZJH-KTF)

Megkereső irat
IGEN NEMNEMIGEN NEMIGEN

NEMNEMNEMIGEN IGEN IGEN



Megkeresésa vízügyi hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-KTF)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzés
 Formai és tartalmi szempontból teljes a beadvány?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.8.208. szakhatósági közreműködés vízügyi hatósági eljárásban

Hiánypótlásbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)
Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)

IGEN
 Eljárási költségetelőlegezték? (MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésEljárási költségbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MSZJH-KTF)

NEM
Szakhatósági eljárást megszüntető végzés Adatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tényállás tisztázott?(MSZJH-KTF)

Megkereső irat
IGEN NEMNEMIGEN NEMIGEN

NEMNEMNEMIGEN IGEN IGEN



MegkeresésMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-KTF)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzés
 Formai és tartalmi szempontból teljes a beadvány?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.8.209. szakhatósági közreműködés pirotechnikai termék védett természeti területen való felhasználásának engedélyezése során

Hiánypótlásbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)
Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)

IGEN
 Eljárási költségetelőlegezték? (MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésEljárási költségbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MSZJH-KTF)

NEM
Szakhatósági eljárást megszüntető végzésAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tényállás tisztázott?(MSZJH-KTF)

Megkereső irat
IGEN NEMNEMIGEN NEMIGEN

NEMNEMNEMIGEN IGEN IGEN



Megkeresésa közlekedési hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-KTF)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzés
 Formaiés tartalmi szempontbólteljes a beadvány?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.8.210. szakhatósági közreműködés a közlekedési hatóság eljárásaiban

A hiánypótlásbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárástmegszüntető végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)
Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)

IGEN
 Eljárási költségetelőlegezték? (MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésEljárási költségbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MSZJH-KTF)

NEM
Szakhatósági eljárástmegszüntető végzésAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály A tényállás tisztázott?(MSZJH-KTF)

Megkereső irat
IGEN NEMNEMIGEN NEMIGEN

NEMNEMNEMIGEN IGEN IGEN



Megkeresésa hírközlési hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás(MSZJH-KTF)

Hatáskör fennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelővégzésIlletékességfennáll?(MSZJH-KTF) Áttételt elrendelő végzés
 Formai és tartalmi szempontból teljes a beadvány?(MSZJH-KTF) Hiánypótlásra felszólító végzés

2.8.211. szakhatósági közreműködés az MBFSZ a szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárásaiban 

Hiánypótlásbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MSZJH-KTF)
Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)Megkeresés áttétele(MSZJH-KTF)

IGEN
 Eljárási költségetelőlegezték? (MSZJH-KTF)

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás eljárási költség előlegezésére(MSZJH-KTF) Eljárási költség előlegezését elrendelő végzésEljárási költségbeérkezett?(MSZJH-KTF) Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MSZJH-KTF)

NEM
Szakhatósági eljárást megszüntető végzésAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatást tartalmazó irat

Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Tényállás tisztázott?(MSZJH-KTF)

Megkereső irat
IGEN NEMNEMIGEN NEMIGEN

NEMNEMNEMIGEN IGEN IGEN



Megkereséserdészeti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.212. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti területen található erdő esetén 383/2016. (XII. 2.) Kr. 69. § (1) a-e., h., j-r.   pontok esetén Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkereséserdészeti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

 Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.213. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti területen található erdő esetén 383/2016. (XII. 2.) Kr. 69. § (3) bek. Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkereséserdészeti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

 Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.214. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken található erdő esetén Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF)  Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkereséserdészeti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

 Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.215. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban védett természeti területen vagy Natura 2000 területen lévő önerdősülés eseténTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkereséserdészeti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

 Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.216. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatósági eljárásokban tájképvédelmi erdő eseténTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF)  Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGEN Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkereséserdészeti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

 Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.217. szakkérdések vizsgálata az erdőterületen található védett növénytársulásokkal kapcsolatos erdészeti hatósági eljárásokban a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra éseljárási költség előlegezésre(MSZJH-KTF) Feljegyzés: eljárási költség előlegezésének és hiánypótlás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi Vizsgálata: teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF)   Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGEN Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkereséserdészeti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

 Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM
2.8.218. szakkérdések vizsgálata erdészeti hatóság -  növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek  védett erdőterületen történő tömeges elszaporodása esetén az erdőgazdálkodó kötelezése a szükséges védekezés elvégzésére Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegezték?(MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat

Feljegyzés - szakmai vélemény
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Megkereső irat
NEM IGENIGEN Megkereső irat

NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF)
Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF)   Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE NIGEN Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésélelmiszerlánc-felügyeleti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.219. szakkérdések vizsgálata élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság kizárólag állati eredetű melléktermékek égetését vagy együttégetését végző üzem működése engedélyezésére irányuló eljárásában Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF) Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlásifelhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz (MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN NEMMegkeresésformai éstartalmi vizsgálata,teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)
Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN Teljesítette(MSZJH-KTF)   Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIG ENIGEN

Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésélelmiszerlánc-felügyeleti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM
2.8.220. szakkérdések vizsgálata élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság – A kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára (...) növényi károsító bármely fejlődési alakjának, tenyészetének Magyarországra való behozatala engedélyezési eljárásábanTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegezték?(MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)
Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF)    Feljegyzés: hiánypótlásifelhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatásszámlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat

Feljegyzés – szakmai vélemény
KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Megkereső irat
NEM IGENIGEN Megkereső irat

NEMMegkeresésformai éstartalmi vizsgálata,teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)
Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesítette?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGENIGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésélelmiszerlánc-felügyeleti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

 Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.221. szakkérdések vizsgálata élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok (…) üzem működésének engedélyezési eljárásábanTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésélelmiszerlánc-felügyeleti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)
Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM

2.8.222. szakkérdések vizsgálata élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság – A kegyeleti állattemető működésének engedélyezésére irányuló eljárásban  Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegezték?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlásifelhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN NEMMegkeresésformai éstartalmi vizsgálata,teljes a beadvány?(MSZJH-KTF)
Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN Teljesítette?(MSZJH-KTF)    Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGEN IGE NHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkereséshalászati hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

 Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.223. szakkérdések vizsgálata halászati hatóság védett vagy Natura 2000 területen halgazdálkodási vízterületen őshonos halfajokra meghatározott tilalmi idő megrövidítése, tilalmi idő alóli felmentés engedélyezési eljárásában Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésélelmiszerlánc-felügyeleti hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

 Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.224. szakkérdések vizsgálata élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság – a kötelező növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelőzése érdekében országos jelentőségű védett természeti területen történő alkalmazásának elrendelésére irányuló eljárásábanTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésa talajvédelmi hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

 Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.225. szakkérdések vizsgálata szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezésére vonatkozó talajvédelmi hatósági eljárásbanTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra éseljárási költség előlegezésre(MSZJH-KTF) Feljegyzés: eljárási költség előlegezésének és hiánypótlás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi Vizsgálata: teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGEN Hozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésvadászati hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.226. szakkérdések vizsgálata vadászati hatósági a  védett természeti területen, NATURA 2000 területen található nemzetközi vagy kiemelt jelentőségű vízi élőhelyeken történő vízivad vadászat rendjének szabályozására irányuló eljárásaibanTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF)

Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN
AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésvadászati hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.227. szakkérdések vizsgálata vadászati hatósági a  vizes területek védősávjainak ólomsörét használatának vonatkozásában  való kijelölésére  irányulóeljárásában Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésvadászati hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.228. szakkérdések vizsgálata vadászati hatósági eljárásokban – védett természeti területen 383/2016. (XII.2.) Kr. 76. § (3) bek. a. és b. pontok, valamint vadvadászterületre történő kiengedésére irányuló engedélyezési eljárásbanTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésvadászati hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.229. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság  a jogszabályban meghatározott vadászati idény védett természeti területen történő meghosszabbítására,       rövidebb időszakban történő megállapítására, egy vagy több vadfaj vadászatának a vadászati idényen belüli megtiltására vagy korlátozására irányuló eljárásban             Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésvadászati hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.230. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság  vadászati tilalmi időben apróvad fajra vonatkozó vadászat védett természeti területen, vízivad esetén védett természeti területen vagy Natura 2000 területen való engedélyezésére és elrendelésére   irányuló eljárásábanTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésvadászati hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.231. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság védett természeti területe vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyására  irányuló eljárásábanTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésvadászati hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.232. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság  vadászterület határának megállapítására irányuló eljárásában, ha a vadászterület védett természeti területet osztana meg Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésvadászati hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.233. szakkérdések vizsgálata vadászati hatósági eljárásokban   a 383/2016. (XII.2.) Kr. 78. § a. és b. pontja alapjánTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF)

Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN
AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésvadászati hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.234. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság  Magyarország állatföldrajzi környezetében nem honos állatfaj vadászterületen történő vadászati célú             telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásában Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkeresésvadászati hatóságtólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.235. szakkérdések vizsgálata vadászati hatóság vadaskert, továbbá a vadaspark védett természeti területen, barlang védőövezetében történő létesítése iránti  eljárásában Tájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkereséseljáró FőosztálytólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.236. szakkérdések vizsgálata tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása engedélyezésére irányuló eljárásábanTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Megkereséseljáró FőosztálytólMegyeszékhely Szerinti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály(a továbbiakban: MSZJH-KTF)

Szakmai vélemény(MSZJH-KTF)

Hatáskörfennáll?(MSZJH-KTF)Illetékességfennáll?(MSZJH-KTF) NEM2.8.237. szakkérdések vizsgálata nyomástartó berendezések létesítési, használatbavételi, átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárásábanTájékoztatáshatáskör hiányáról(MSZJH-KTF)NEM Tájékoztatásilletékesség hiányáról(MSZJH-KTF)Eljárási költséget előlegeztek?(MSZJH-KTF)
Szakmai vélemény kialakítása(MSZJH-KTF)

Felhívás hiánypótlásra(MSZJH-KTF) Feljegyzés: hiánypótlási felhívás kezdeményezéseAdatszolgáltatás számlázáshoz(MSZJH-KTF) Adatszolgáltatásttartalmazó irat
Feljegyzés - szakmai vélemény

KormányhivatalPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megkereső irat

NEM IGENIGEN Megkereső irat
NEMMegkeresésformai és tartalmi vizsgálata, teljesa beadvány?(MSZJH-KTF) Feljegyzés - tájékoztatásFeljegyzés - tájékoztatásIGEN

AdatszolgáltatásNemzeti Park Igazgatóságmegkeresése(MSZJH-KTF) Nemzeti Park IgazgatóságTeljesített?(MSZJH-KTF) Feljegyzés: javaslat azeljárás megszüntetéséreJavaslat az eljárásmegszüntetésére(MSZJH-KTF)NEMIGE N IGENHozhatóérdemi döntés arendelkezésre állóadatok alapján?(MSZJH-KTF) NEMIGEN További bizonyítás(ok) lefolytatása(pl. helyszíni szemle)(MSZJH-KTF)



Reklámfelületen megjelenő jogsértő információ ellenőrzése(MSZJH-FO)Szerencsejátékot népszerűsítő reklámfelület észlelése (hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.1.  Szerencsejátékot népszerűsítő reklám tartalmának vizsgálata
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Gazdasági Versenyhivatal (3 megyés szabály) 

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Feljegyzés a vizsgált médiafelületrőlIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) NAVSzerencsejáték Osztály Áttétel végzés Állásfoglalás HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Fogyasztói csoport szervezéséről tudomásszerzés(MSZJH-FO)Fogyasztói csoporttal kapcsolatos bejelentésMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.2.  Fogyasztói csoport jogellenes működése miatti eljárás lefolytatásaNEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Illetékes Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Jegyzőkönyv, Hivatalos feljegyzésIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Rendőrség Állásfoglalás Áttétel végzés Tájékoztatás 
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésJogorvoslat(MSZJH-FO)Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)



Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)Fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására kötelezett vállalkozás hatósági ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.3.  Fogyasztóvédelmi referens alkalmazásával kapcsolatos jogszabályi előírás megsértése miatti eljárásDöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO) NEM
         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)

Jegyzőkönyv, Hivatalos feljegyzésIGENDöntésJogsértés fennáll-e (MSZJH-FO) Eljárást megszüntető végzés Hivatalos feljegyzés, eljárást megindító végzés, ügyféli nyilatkozat HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Nemzeti Fejlesztési MinisztériumFogyasztóvédelmi és Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály(NFM)Jelentés, statisztikai adatszolgáltatás

Jogorvoslat(MSZJH-FO)



2.9.1.4. Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése közüzemi szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszból eredően
Ügyfél kérelmére az eljárás lefolytatása(JH-FO)

Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetéseMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO) BejelentésNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-FO) Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-FO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-FO)IGENIGEN NEM



Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)Eljárás lefolytatása, ha a vállalkozás nem működik együtt a Békéltető TestülettelMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.5.  Eljárás lefolytatása a vállalkozással szemben, ha nem működik együtt a békéltető testülettel NEM
         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)

Békéltető Testületi megkeresésIGENDöntésJogsértés fennáll-e (MSZJH-FO) Eljárást megszüntető végzés Hivatalos feljegyzés, eljárást megindító végzés, ügyféli nyilatkozat Határozat, FVBNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Békéltető Testületi tájékoztatás



Reklámfelületen megjelenő információ ellenőrzése(MSZJH-FO)Reklámfelület észlelése (hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.6.  A reklám szövegének és az üzlet feliratának idegen nyelven való feltüntetése miatti eljárás NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Feljegyzés a vizsgált médiafelületrőlIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Magyar Tudományos Akadémia Nyelvhelyességi tanácsadó Testület Feljegyzés Állásfoglalás HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésJogorvoslat(MSZJH-FO)DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)



Gazdasági reklámfelület ellenőrzése (hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.7.  Gazdasági reklámtörvény előírásainak megsértése esetén eljárás lefolytatásaNEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Gazdasági Versenyhivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Feljegyzés a vizsgált reklámfelületrőlIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésJogorvoslat(MSZJH-FO)DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)



Tisztességtelen piaci magatartás feltárása(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 8.  Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatti eljárás lefolytatásaNEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Gazdasági Versenyhivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Hivatalos feljegyzés,Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésJogorvoslat(MSZJH-FO)DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)Mintavétellel egybekötött Piacfelügyeleti eljárásMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.9. Termékbiztonsági szabályok megsértése esetén eljárás lefolytatása
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Jegyzőkönyv, Hivatalos feljegyzésIGEN Hibás a kivett minta(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)Veszélyes anyag jelölésének hiányaMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.10. Eljárás lefolytatása, ha a veszélyes anyagon a CE jelölés hiányzik
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
Forgalmazást tiltó HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)Termék címketartalmának vizsgálataMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.11. Eljárás lefolytatása, ha a termék címketartalma nem a jogszabályi előírásnak megfelelő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv



Ellenőrzés alá vont játszóterek üzemeltetőinek megkeresése(MSZJH-FO)Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.12. Játszótér időszakos felülvizsgálatának elvégzésének vizsgálata, felülvizsgálati jegyzőkönyvben foglalt hibák kijavításának ellenőrzése, dokumentációk vezetésének vizsgálata
Irat felterjesztése(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO)

Vizsgálatot elrendelő ellenőrzési útmutatóÖnkormányzatok,Gazdasági társaságok Állásfoglalás Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvTájékoztatás, megkeresés
IGEN NEMJogorvoslat(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyvKözös Helyszíni bejárás(MSZJH-FO)Dokumentáció megtekintése(MSZJH-FO) HatározatAdatszolgáltatásra felhívó végzésÜgyféli nyilatkozat



Mutatványos berendezéseküzemeltetőinek megkeresése(MSZJH-FO)Mutatványos berendezések piacfelügyeleti ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.13. A mutatványos berendezésen kötelezően feltüntetendő információk meglétének, műszaki dokumentációnak, üzemeltetési napló vezetésének, valamint tanúsítvány meglétének a vizsgálata.
Jogorvoslat(MSZJH-FO)
Dokumentáció (MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés Helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv

HatározatFeltételhez kötés,Kötelezés, FVBNEMIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésDokumentáció (MSZJH-FO)NEM
IGEN

IGEN



Tisztességtelen piaci magatartás feltárása(fogyasztói panaszból eredően)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 14.  Fogyasztói panaszok kezelése során megvalósított tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, valamint ügyfélszolgálattal kapcsolatos jogsértés miatti eljárás
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Gazdasági Versenyhivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Kérelem, bejelentésIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Közüzemi szolgáltatók által kibocsátott számlakép hatósági ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 15.  Az egységes közszolgáltatói számlaképnek való megfelelés ellenőrzése
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)IGEN 

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Közüzemi számla Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Közszolgáltató által kibocsátott számla tartalmának ellenőrzése(JH-FO) Közüzemi szolgáltatószámlaNEM



Jótállási jegy tartalmának ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 16.  Jótállási jegy tartalmának vizsgálata megtévesztő információk közlése vonatkozásában
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Értesítés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Jótállási jegy Jótállási jegy megfelel-e?(MSZJH-FO) HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Jótállásköteles termék mellé kiadott jótállási jegy  tartalmi vizsgálata(JH-FO) FeljegyzésIGEN



Mintavételre alkalmas termék Kiválasztása, mintázása(MSZJH-FO)Minőségi követelmények vizsgálataTermékbiztonság Piacfelügyeleti eljárásMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.17. A jogszabály által előírt minőségi követelményeknek való megfelelés hiánya miatt eljárás lefolytatása
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Jegyzőkönyv, Hivatalos feljegyzésIGEN Hibás a kivett minta(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyvHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
vizsgálati jegyzőkönyv



Termékforgalmazás ellenőrzéseföldrajzi árujelző vonatkozásábanMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 18.  Eljárás lefolytatása, ha a földrajzi árujelző megtéveszti a fogyasztókat
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Értesítés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Termékkísérő tábla, címke  Termékkísérő tábla, címke tartalma megfelel-e?(MSZJH-FO) HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Termékkísérő tábla, címke  tartalmi vizsgálata(JH-FO) FeljegyzésIGEN



Tisztességtelen piaci magatartás feltárásaSzálláshely szolgáltatóval szembenMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 19.  Eljárás lefolytatása szálláshely szolgáltatóval szemben, ha megtévesztő információkat közöl és megsérti a kereskedelmi törvény előírásait
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Gazdasági Versenyhivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Hivatalos feljegyzés,Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Kereskedelmi hatóságokTelepülési Önkormányzatok Hivatalos feljegyzés,Észrevétel, SzignalizációIGEN NEM



Közüzemi szolgáltatókkal szembeni eljárás  Szolgáltatási díj, panaszkezelési eljárás megtévesztése miattMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 20.  Eljárás lefolytatása a szolgáltatóval szemben, ha megtévesztő módon tünteti fel a szolgáltatási díjat, illetve megsérti a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi előírást
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)IGEN

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Szolgáltató ÁSZF tartalmáról szóló feljegyzés Tartalmaz-e megtévesztó információt?(MSZJH-FO) HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Közszolgáltató által közzétett ÁSZFtartalmának ellenőrzése(JH-FO) Feljegyzés a vizsgált szolgáltatótájékoztatási  gyakorlatárólNEM



Energiafogyasztási címketartam vizsgálataMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 21.  Eljárás lefolytatása energiafogyasztás címkézésre vonatkozó előírások megsértése esetén
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Értesítés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatHelyszíni ellenőrzés Termékcímke tartalma megfelel-e?(MSZJH-FO) HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

Termékkísérő tábla, címke  tartalmi vizsgálata(JH-FO) Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN



Mintavételre alkalmas mosószer kiválasztása, mintázása(MSZJH-FO)Mosószer foszfáttartalmának vizsgálata jelölési előírások ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.22. Mosószer foszfáttartalmának, illetve a termék címkézési előírásainak megsértése esetén eljárás lefolytatása
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályVegyi Labor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas dohánytermékek kiválasztása, mintázása(MSZJH-FO)Cigaretta kátrány, nikotin és szén-monoxid tartalmának vizsgálata Illetve eljárás azok megsértése miattFogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.23. A cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid tartalmának vizsgálata, illetve eljárás, ha azok tartalma nem megfelelő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Mintavételi jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályVegyi Labor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas Kozmetikai termék kiválasztása, mintázása(MSZJH-FO)Kozmetikai termékek megtévesztő jelölése miatti eljárásFogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.24. Kozmetikai termék megtévesztő jelölése miatt eljárás lefolytatása
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Mintavételi jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályVegyi Labor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv



Termékbemutatós előadáson elhangzottak vizsgálata(MSZJH-FO)Üzleten kívül kötött kereskedelmi tevékenység folytatásának ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.25.  Üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén eljárás lefolytatása, ha a vállalkozás nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének (elállás, vállalkozás székhelye, ügyfélszolgálat)
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Illetékesség alapja avállalkozás székhelye szerinti Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Jegyzőkönyv, Hivatalos feljegyzésIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Rendőrség Állásfoglalás Áttétel végzés Tájékoztatás 
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Mintavételre alkalmas Kozmetikai termék kiválasztása, mintázása(MSZJH-FO)Villamossági termékek termékbiztonsági vizsgálata, CE jelölés, EK megfelelőség értékelés hiányaFogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.26. Eljárás lefolytatása, ha a villamossági termék nem felel meg a biztonsági követelményeknek, nincs rajta CE jelölés, illetve nincs EK megfelelőségi nyilatkozat
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Mintavételi jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályMűszaki Labor Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv., EK dokumentáció
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)Élelmiszereken lévő megtévesztő jelölés miatti eljárásMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.27. Az élelmiszeren lévő megtévesztő jelölés esetén eljárás lefolytatása
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Feljegyzés, Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályÉlelmiszer Labor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)Csökkentett energiatartalmú élelmiszerek jelölés miatti eljárásMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.28. Eljárás lefolytatása, ha a csökkentett energiatartalmú élelmiszer jelölése megtévesztő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Feljegyzés, Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályÉlelmiszer Labor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyvHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas termék kiválasztása, mintázása(MSZJH-FO)Bébiételek hibás jelölés miatti eljárásMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.29. Eljárás lefolytatása, ha a bébiételek címkézése, illetve annak tartalma nem a valóságnak megfelelő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

 Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályÉlelmiszer Labor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmasétrend-kiegészítő termék kiválasztása, mintázása(MSZJH-FO)Eljárás lefolytatása, ha az étrend-kiegészítő termékek címkézése megtévesztőMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.30. Eljárás lefolytatása, ha az étrend-kiegészítő termék címkézése megtévesztő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

 Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályÉlelmiszer Labor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyvHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
vizsgálati jegyzőkönyv



Hiteles mérőeszköz hiánya miatti eljárásMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 31.  Hiteles mérőeszköz hiánya miatti eljárás megtévesztő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésDöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)JogorvoslatMSZJH-FO





A próbavásárolt termékekkel kapcsolatos árellenőrzés A kihelyezett termékek árfeltüntetésének szúrópróbaszerű ellenőrzése(MSZJH-FO)Árfeltüntetés hiánya miatti eljárás....(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.32.  Árfeltüntetés hiánya miatti eljárás megtévesztő, tisztességtelen ker-i gyak.megvalósítása vonatkozásában
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH) Döntés helybenhagyása(PMKH)Döntés megváltoztatása(PMKH) Másodfokú HatározatFellebbezésDöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)



A próbavásárolt termékekkel kapcsolatos árellenőrzés A kihelyezett termékek árfeltüntetésének szúrópróbaszerű ellenőrzése(MSZJH-FO)Egységár feltüntetésének hiánya miatti eljárás...(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.33  Egységár feltüntetés hiánya miatti eljárás megtévesztő, tisztességtelen ker-i gyak.megvalósítása vonatkozásában
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH) Döntés helybenhagyása(PMKH)Döntés megváltoztatása(PMKH) Másodfokú HatározatFellebbezésDöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)



A fogyasztók számára kifüggesztett tájékoztató információk helyszíni ellenőrzése,A kihelyezett betétdíjas termékek árfeltüntetésének szúrópróbaszerű ellenőrzéseA kapott számla ellenőrzése a betétdíj feltüntetése vonatkozásában(MSZJH-FO)Betétdíj megtévesztő közléséből eredő tisztességtelenkeresk-i gyakorlat..(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.34  Betétdíj megtévesztő közléséből eredő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megvalósításából eredő eljárás lefolytatása
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH) Döntés helybenhagyása(PMKH)Döntés megváltoztatása(PMKH) Másodfokú HatározatFellebbezésJogorvoslat(MSZJH-FO)
IGEN



Fogyasztói panaszok kezelése során megvalósítottÜgyfélszolg-tal kapcs.tisztességtelen ker-i gyak.Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 35.  Fogyasztói panaszok kezelése során megvalósított ügyfélszolg-tal kapcsolatos tisztességtelen ker-i gyakorlat
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)  adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatJkv.felvétere került-e, élőhangos bejelentklezés vizsg.IGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésJogorvoslat(MSZJH-FO)

IGEN



2.9.1.36. Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése vízi-közmű szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszból eredően
Ügyfél kérelmére az eljárás lefolytatása(JH-FO)

Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetéseMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO) BejelentésNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-FO) Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-FO)   Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-FO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-FO)IGENIGEN NEM



2.9.1.37. Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése gázszolgáltatást érintő közüzemi szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói 
Ügyfél kérelmére az eljárás lefolytatása(JH-FO)

Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetéseMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO) BejelentésNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-FO)   Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-FO)    Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-FO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-FO)IGENIGEN NEM



2.9.1.38. Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése a villamosenergia szolgáltatást érintő közüzemi szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszból eredően
Ügyfél kérelmére az eljárás lefolytatása(JH-FO)

Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetéseMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO) BejelentésNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-FO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-FO)   Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-FO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-FO)IGENIGEN NEM



2.9.1.39. Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése a hulladékgazdálkodással kapcsolatos fogyasztói panaszból eredően
Ügyfél kérelmére az eljárás lefolytatása(JH-FO)

Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetéseMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO) BejelentésNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-FO)      Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-FO)      Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-FO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-FO)IGENIGEN NEM



2.9.1.40. Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése a távhő szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszból eredően
Ügyfél kérelmére az eljárás lefolytatása(JH-FO)

Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetéseMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO) BejelentésNEMHatáskör fennáll?(MSZJH-FO)     Áttételt elrendelő végzésIlletékességfennáll?(MSZJH-FO)     Áttételt elrendelő végzésBejelentés áttétele hatáskör hiánya miatt(MSZJH-FO)Bejelentés áttétele illetékesség hiánya miatt(MSZJH-FO)IGENIGEN NEM



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)Kémiai anyagok cimkézése, jelölési előírásaiMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.41. Kémiai anyagok cimkézési, jelölési előírására vonatkozó jogszabályok miatti eljárás
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési Jegyzőkönyv, Hivatalos feljegyzésIGEN Hibás a kivett minta(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv
Jogorvoslat(MSZJH-FO)



Elektronikus ker-i szolgáltatóval szembeni elj.(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.42 Elektronikus kereskedelmi szolgáltató adatainak és ÁSZF-jének közzétételi hiánya, valamint elektronikus hirdetéshez kapcsolódó tájékoztatás hiánya miatti eljárás lefolytatása
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Hivatalos feljegyzés,Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Áttétel végzés HatározatNEMIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésIGEN

Jogorvoslat(MSZJH-FO)
IGEN



Elektronikus ker-i szolgáltatóval szembeni elj.(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.43 Elektronikus hírközlési szolg.-val szembeni elj. lefolytatása, ha megsérti az ügyfélszolg.-tal, szla panaszok intézésével, szla tartalmával, írásbeli szerződés átadásával, ÁSZF közzétételével és szerz. módosításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatHivatalos feljegyzés,Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésJogorvoslat(MSZJH-FO)

IGEN



 Telekommunikációs szolg-val szembeni eljáráa, az ügyfélszolg.,panaszkezelés,számla panaszokkal kapcs.(kérelemre történő eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.44  Telekommunikációs szolgáltatóval szembeni eljárás lefolytatása, ügyfélszolg-tal, panaszintézéssel kapcs.eljárás
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) hangfelvétel bekérése. adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

IGEN Kérelem beérkezése
Jogorvoslat(MSZJH-FO) IGEN



Távhőszolg-val szembeni eljárás(kérelemrel induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.45.  Távhőszolgáltatóval szembeni eljárás lefolytatása, tájékoztatások elmulasztása miatt
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatKérelem beérkezése

HatározatNEMIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
IGEN Ügyfél fordult-e a szolgáltatóhoz?IGEN

IGEN
NEM

Jogorvoslat(MSZJH-FO)
NEM



Villamos elszámolás,, számlázás, mérésszabályainak ell.(kérelemrel induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.46  Villamosenergia elszámolás, számlázás, mérés, díjfizetés, kikapcsolás és ismételt bekapcsolásra vonatkozó rendelkezések betartásának ell.
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatKérelem beérkezése

HatározatNEMIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
IGEN Ügyfél fordult-e a szolgáltatóhoz?IGEN

IGEN
Nem

Jogorvoslat(MSZJH-FO) IGEN



Gázszolgáltatóval elszámolás, számlázás, mérésszabályainak ell.(kérelemrel induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.47  Gázszolgáltatóval szembeni elszámolás, számlázás, mérés, díjfizetés, kikapcsolás és ismételt bekapcsolásra vonatkozó rendelkezések betartásának ell.
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatKérelem beérkezése

HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
IGEN Ügyfél fordult-e a szolgáltatóhoz?IGEN NEM

Jogorvoslat(MSZJH-FO)IGEN



 Szolgáltatóval kapcsolatos megtévesztő, tisztességtelen táj.és panaszkezeléssel kapcs.elj..kérelemrel induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.48 Eljárás a szolgáltatóval szemben, ha megtévesztő, tisztességtelen tájékoztatási és panaszkezelési gyakorlatot valósít meg
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatKérelem beérkezése

HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
IGEN Ügyfél fordult-e a szolgáltatóhoz?IGEN NEM

Jogorvoslat(MSZJH-FO)



Kérelem beérkezése(MSZJH-FO)Viziközmű szolgáltatással kapcsolatos eljárás(kérelemrel induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.49.  Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos elszámolás, számlázás, méréssel kapcsolatos eljárás
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésJogorovoslat(MSZJH-FO)

IGEN



Hulladékgazdálkodással kapcs. jogszabályi előírásokalkalmazásának ell.(kérelemrel induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.50  A Koordináló szerv által az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel, tájékoztatással stb. kapcsolatos ellenőrzés
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatKérelem beérkezése

HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
IGEN Ügyfél fordult-e a szolgáltatóhoz?IGEN NEM

Jogorvoslat(MSZJH-FO)



 Az egységes közszolgáltatói számlaképnek való megfelelés ellenőrzése(hiivatalbóli eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.51  Az egységes közszolgáltatói számlaképnek való megfelelés ellenőrzése
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

IGEN

Jogorvoslat(MSZJH-FO)
IGEN



Próbavásárlás, mintavétel(MSZJH-FO)             Kültéri berendezésen CE-jelölés, illetve a garantált zajszint                                     stb. ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.52 Kültéri berendezésen CE-jelölés, illetve a garantált zajszint, valamint az EK megfelelőségi tanúsítvány ellenőrzés
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Jegyzőkönyv, Hivatalos feljegyzésIGEN Hibás a kivett minta(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyvVizsgálati jegyzőkönyv
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésJogorvoslat(MSZJH-FO)



Próbavásárlás, mintavétel(MSZJH-FO)             Zajkibocsájtásról szóló cimkék tartalmának ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.53 Zajkibocsájtásról szóló címkék meglétének, tartalmának ellenőrzése, illetve eljárás annak hiánya miatt
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Jegyzőkönyv, Hivatalos feljegyzésIGEN Hibás a kivett minta(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésJogorvoslat(MSZJH-FO)
IGEN



 Szálláshely szolg-val szembeni eljárás, a megtévesztő infor-mációk tükrében(kérelemre történő eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.54  Eljárás lefolytatása szálláshely szolgáltatóval szemben, ha megtévesztő információkat közöl és megsérti a kereskedelmi törvény előírásait
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés,helyszíni ell. adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

IGEN Kérelem beérkezése
Jogorvoslat(MSZJH-FO) IGEN



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)Festékek, lakkok jogszabályi minőségi Követelményeinek való megfelelés vizsg.Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.55 Festékek lakkok esetében a jogszabály által előírt minőségi követelményeknek való megfelelés hiánya       miatt eljárás lefolytatása
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Jegyzőkönyv, Hivatalos feljegyzésIGEN Hibás a kivett minta(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv
Jogorvoslat(MSZJH-FO)

IGEN



 Fogyasztó tájékoztatásának elmulasztása, megtévesztő táj.A résztvételi díj,az utazás szerződés tart-val  kapcs. eljárás(kérelemre történő eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.56  Eljárás lefolytatása szálláshely szolgáltatóval szemben, ha megtévesztő információkat közöl és megsérti a kereskedelmi törvény előírásait
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés,helyszíni ell. adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

IGEN Kérelem beérkezése
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)Földrajzi árujelző hatósági ellenőrzése mg-i termékekMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.58 Mezőgazdasági termékek esetében eljárás lefolytatása, ha a földrajzi árujelző megtéveszti a fogyasztókat
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Élelmiszer és VegyipariLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
Forgalmazást tiltó HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv
Jogorvoslat(MSZJH-FO)



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)          Húsipari termékek esetében eljárás lefolytatása, ha a földrajzi árujelző megtévesztő jelölésselMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.59 Húsipari termékek esetében eljárás lefolytatása, ha a földrajzi árujelző megtéveszti a fogyasztókat
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Élelmiszer és VegyipariLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
Forgalmazást tiltó HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv
Jogorvoslat(MSZJH-FO)

IGEN



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)          Édesipari termékek esetében eljárás lefolytatása, ha a földrajzi árujelző megtévesztő jelölésselMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.60 Édesipari termékek esetében eljárás lefolytatása, ha a földrajzi árujelző megtéveszti a fogyasztókat
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Élelmiszer és VegyipariLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
Forgalmazást tiltó HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv
Jogorvoslat(MSZJH-FO)

IGEN



Eljárás lefolytatása a kereskedelmi szolgáltatóval szemben, ha megtévesztő (kérelemrel induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.61  Eljárás lefolytatása a kereskedelmi szolgáltatóval szemben, ha megtévesztő módon ad tájékoztatásokat
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozatIGEN HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

Kérelem beérkezéseHelyszíni ellenőrzésJogorvoslat(MSZJH-FO)IGEN



Megtévesztő módon feltüntetett szolgáltatási díj,ill. jogsértő panaszkezelés alkalmazásának feltárása(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 61.  Eljárás lefolytatása utazásszervező-szolgáltatóval szemben, ha megtévesztő módon tünteti fel a szolgáltatási díjat, illetve megsérti a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi előírást
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)

NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Gazdasági Versenyhivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Hivatalos feljegyzés,Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
IGEN NEM Áttétel végzés 



Ellenőrzött termék jelölésének,dokumentációjának vizsgálata,visszavásárlásának körülményei(MSZJH-FO)Pirotechnikai termék jelölésének, dokumentá-ciójának hiánya, ill. visszavásárlás elmulasztásaMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.62. Pirotechnikai termékek vonatkozásában az eljárás lefolytatása használati kezelési útmutató hiánya, CE jelölés hiánya, illetve ha a lejárt vagy hibás terméket nem vásárolja vissza a kereskedő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzés ügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési útmutatóIGEN Hiányos a kivett min-ta jelölése és dokumentációja,nem jogszerű a visszavásárlása(MSZJH-FO) Eljárást megszüntető végzés Vizsgálati jegyzőkönyv
Forgalmazást tiltó HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Műszaki termék dokumentációjának,feliratozásának, energiahatékonysági címkéjének ellenőrzése(MSZJH-FO)Villamossági termék energiahatékonyságicímkézésére vonatkozó előírások megsértéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.63. Eljárás lefolytatása energiahatékonysági címkézésre vonatkozó előírások megsértése esetén
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívóvégzés ügyféli nyilatkozat

Vizsgálatot elrendelő ellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a termékjelölése és dokumentációja(MSZJH-FO) Egyszerűsített jegyzőkönyvEllenőrzési jegyzőkönyvForgalmazást feltételhezkötő határozatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)Mosószer foszfáttartalmának ellenőrzése,ill. címkézési előírásainak megsértéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.64. Mosószer foszfáttartalmának, illetve a termék címkézési előírásainak megsértése esetén eljárás lefolytatása
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó vég-zés ügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett mintajelölése, ill. foszfáttartalma(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyvForgalmazást tiltó HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)Veszélyes anyag CE jelölésének hiányaMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.65. Veszélyes anyagokat érintő eljárás lefolytatása, ha a veszélyes anyagon a CE jelölés hiányzik
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyvForgalmazást tiltó HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Vizsgálati jegyzőkönyv



Elem és akkumulátor hulladékgyűjtésével kapcsolatos előírásokbetartásának ellenőrzése (MSZJH-FO)Elem és akkumulátor hulladék gyűjtésévelkapcsolatos előírás megsértéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.66. Elem és akkumulátor hulladék gyűjtésével kapcsolatos előírás megsértése esetén eljárás lefolytatása
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívóvégzés ügyféli nyilatkozat

Vizsgálatot elrendelő ellenőrzési útmutatóIGEN Nem előírásnak meg-felelően gyűjtik a hulladékot(MSZJH-FO) Egyszerűsített jegyzőkönyvEllenőrzési jegyzőkönyv HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Mintavételre alkalmas termék mintavétele(MSZJH-FO)Cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxidtartalmának ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.67. A cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid tartalmának vizsgálata, illetve eljárás, ha azok tartalma nem megfelelő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a ki-vett minta kátrány-, nikotin-és szén-monoxid tartalma(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyvForgalmazást tiltó HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas Kozmetikai termék kiválasztása, mintázása(MSZJH-FO)Kozmetikai termékek megtévesztő jelölése miatti eljárásFogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.68. Kozmetikai termék megtévesztő jelölése miatt eljárás lefolytatása
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályVegyi Labor Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, ellenőrzési jegyzőkönyvHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Vizsgálati jegyzőkönyv



Termékbemutatós előadáson elhangzottak vizsgálata(MSZJH-FO)Üzlethelységen kívül kötött szerződésekjogszerűségének ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.69. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén eljárás lefolytatása, ha a vállalkozás nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének (elállás, vállalkozás székhelye, ügyfélszolgálat)
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Illetékesség alapja avállalkozás székhelye szerinti Megyeszékhely Járási Hivatala

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Vizsgálati útmutatóIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Rendőrség Áttétel végzés Ellenőrzési jegyzőkönyv HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Mintavételre alkalmas villamossági termék kiválasztása, mintavételezés(MSZJH-FO)Villamossági termékek termékbiztonsági vizsgála-ta, CE jelölés, EK megfelelőség értékelés hiányaFogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.70. Eljárás lefolytatása, ha a villamossági termék nem felel meg a biztonsági követelményeknek, nincs rajta CE jelölés, illetve nincs EK megfelelőségi nyilatkozat
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési útmutatóIGEN Nem biz-tonságos a termék, hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályMűszaki Labor Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv., EK megfelelőségi dokumentációHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas termék kiválasztása, mintavételezés(MSZJH-FO)Gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagot használótermék termékbiztonsági vizsgálata, CE jelölés, ill. EK megfelelőségi nyilatkozat hiányaFogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.71. Eljárás lefolytatása, ha a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagot használó termék nem felel meg a biztonsági követelményeknek, nincs rajta CE jelölés, illetve nincs EK megfelelőségi nyilatkozat
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési útmutatóIGEN Nem biztonságosa termék, hibás a kivett minta je-lölése, hiányzó dokumentáció(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályMűszaki Labor Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv., EK megfelelőségi dokumentációHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
Vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas termék kiválasztása, mintavételezés(MSZJH-FO)Gázfogyasztó termék termékbiztonsági vizsgálata, CE jelölés, ill. EK megfelelőségi nyilatkozat hiányaFogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.72. Eljárás lefolytatása, ha a gázfogyasztó termék nem felel meg a biztonsági követelményeknek, nincs rajta CE jelölés, illetve nincs EK megfelelőségi nyilatkozat
DöntésFeltételhez kötés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési útmutatóIGEN Nem biztonságosa termék, hibás a kivett minta je-lölése, hiányzó dokumentáció(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályMűszaki Labor Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv., EK megfelelőségi dokumentáció
HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

Vizsgálati jegyzőkönyv



Fényforrások feliratozásának,dokumentációjának,címkéjének ellenőrzése (MSZJH-FO)Fényforrások címketartalmára vonatkozóelőírások betartásának ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.73. Eljárás lefolytatása, ha a fényforrások címketartalma nem a jogszabályi előírásnak megfelelő
DöntésFeltételhez kötés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaforgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Vizsgálatot elrendelő ellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a termékjelölése és dokumentációja(MSZJH-FO) Eljárás megszüntetéseEllenőrzési jegyzőkönyvForgalmazást feltételhez kötő HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Termék megfelelőségi tanúsításáravonatkozó előírásokellenőrzése (MSZJH-FO)A termék nem felel meg a megfelelőségitanúsításra vonatkozó előírásnakMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.74. Eljárás lefolytatása, ha a termék nem felel meg a megfelelőségi tanúsításra vonatkozó előírásnak
DöntésFeltételhez kötés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaforgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Vizsgálatot elrendelő ellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a termékjelölése és dokumentációja(MSZJH-FO) Eljárás megszüntetéseEllenőrzési jegyzőkönyvForgalmazást feltételhez kötő HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Fényforrások feliratozásának, energiahatékonysági címkéjének ellenőrzése(MSZJH-FO)Fényforrás energiahatékonysági címkézésére,feliratozására vonatkozó előírások megsértéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.75. Eljárás lefolytatása, ha a fényforrás energiahatékonysági címkéje vagy adatlapjának tartalma nem megfelelő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Vizsgálatot elrendelő ellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a termékjelölése és dokumentációja(MSZJH-FO) Eljárás megszüntetéseEllenőrzési jegyzőkönyvForgalmazást feltételhez kötő HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



A vizsgált termékkör energiahatékonysági címkéjének ellenőrzése(MSZJH-FO)Háztartási hűtőszekrényekre, fagyasztószekré-nyekre és ezek kombinációira elhelyezett ener-giahatékonysági címke tartalma nem megfelelőMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.76. Eljárás lefolytatása, ha a háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó termékekre elhelyezett energiahatékonysági címke tartalma nem megfelelő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Vizsgálatot elrendelő ellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a termékenergiahatékonysági címkéje(MSZJH-FO) Eljárás megszüntetéseEllenőrzési jegyzőkönyvForgalmazást feltételhez kötő HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



A vizsgált termékkör energiahatékonysági címkéjének ellenőrzése(MSZJH-FO)Háztartási kombinált mosó-szárító gépeken elhelye-zett energiahatékonysági címke tartalma nem megfelelőMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.77. Eljárás lefolytatása, ha a háztartási kombinált mosó-szárító gép terméken elhelyezett energiahatékonysági címke tartalma nem megfelelő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Vizsgálatot elrendelő ellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a termékenergiahatékonysági címkéje(MSZJH-FO) Eljárás megszüntetéseEllenőrzési jegyzőkönyvForgalmazást feltételhez kötő HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Mintavételre alkalmas termék mintavétele(MSZJH-FO)Cumik és cuclik címketartalmának ellenőr-zése, valamint laboratóriumi vizsgálataMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.78. Cumik és cuclik címketartalmának vizsgálata, valamint laboratóriumi vizsgálat kezdeményezése
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO))Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Vizsgálatot elrendelőellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a levettminta és annak jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályLabor Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyv
Forgalmazást tiltó HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés

vizsgálati jegyzőkönyv



Új személygépjárművek üzemanyag-gazda-ságossági és szén-dioxid-kibocsátási értékeirevonatkozó előírások alkalmazásának ellenőrzése(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 79.  Új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid kibocsátási értékeinek vizsgálata
DöntésFeltételhez kötés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)

NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Gazdasági Versenyhivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Hivatalos feljegyzés,Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
IGEN NEM Áttétel végzés 



Termék megfelelőségi tanúsításáravonatkozó előírások és megfelelőségijelölés előírásainak ellenőrzése (MSZJH-FO)Fénycsövek megfelelőségi jelölésénekjogosulatlan használataMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.80. Eljárás a fénycsövek megfelelőségi jelölésének jogosulatlan használata esetén
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaforgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Vizsgálatot elrendelő ellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a termékjelölése és dokumentációja(MSZJH-FO) Eljárás megszüntetéseEllenőrzési jegyzőkönyvForgalmazást feltételhez kötő HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Pb gázpalack árusító helyén megtévesztőmódon feltüntetett tájékoztatás feltárása,beleértve a megtévesztő árközlést is(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 81.  Pb gázpalack értékesítési helyén feltüntetendő megtévesztő tájékoztatás vizsgálata, beleértve a megtévesztő, tisztességtelen árközlést is
DöntésFeltételhez kötés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)

NEM 

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Gazdasági Versenyhivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Hivatalos feljegyzés,Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésIGEN
NEM Áttétel végzés IGEN
NEM



Eljárás megtévesztő jelölés esetén(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 82.  Eljárás megtévesztő jelölés alkalmazása esetén
DöntésFeltételhez kötés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)

NEM 

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Gazdasági Versenyhivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Hivatalos feljegyzés,Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
IGEN NEM Áttétel végzés 



Eljárás lefolytatása élelmiszerenlévő megtévesztő jelölés esetén(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 83.  Az élelmiszeren lévő megtévesztő jelölés esetén eljárás lefolytatása
DöntésFeltételhez kötés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)

NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Gazdasági Versenyhivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Hivatalos feljegyzés,Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
IGEN NEM Áttétel végzés 



Mintavételre alkalmas termék mintázása(MSZJH-FO)Csökkentett energiatartalmú élelmiszerek jelölés miatti eljárásMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.84. Eljárás lefolytatása, ha a csökkentett energiatartalmú élelmiszer jelölése megtévesztő
DöntésFeltételhez kötés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

 Ellenőrzési útmutatóIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályÉlelmiszer Labor Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyvHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
vizsgálati jegyzőkönyv



Mintavételre alkalmas termék kiválasztása, mintázása(MSZJH-FO)Bébiételek címkéinek valótlan tartalma miatti eljárásMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.85. Eljárás lefolytatása, ha a bébiételek címkézése, illetve annak tartalma nem a valóságnak megfelelő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

 Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Hibás a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályÉlelmiszer Labor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyvHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
vizsgálati jegyzőkönyv



Különleges táplálkozási célú élelmiszerekjelölésének ellenőrzése a Grtv. alapján (hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.86.  Eljárás lefolytatása, ha a különleges táplálkozási célú élelmiszerek jelölése megsérti a Grtv-t.
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)

NEM 

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                         
Gazdasági Versenyhivatal

 Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés, adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési jegyzőkönyvIGEN Illetékesség vizsgálata(MSZJH-FO) Áttétel végzés HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
IGEN NEM Áttétel végzés 



Mintavételre alkalmas termék kiválasztása, mintázása(MSZJH-FO)Étrend-kiegészítő termék címkéjénekmegtévesztő tartalma miatti eljárásMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.87. Eljárás lefolytatása, ha az étrend-kiegészítő termék címkézése megtévesztő
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaForgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

 Ellenőrzési útmutatóIGEN Megtévesztő a kivett minta jelölése(MSZJH-FO) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti FőosztályÉlelmiszer Labor Állásfoglalás Eljárást megszüntető végzés Mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálati jegyzőkönyvHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
vizsgálati jegyzőkönyv



Megtévesztő módon fel nem tüntetett felszolgálásidíj, felszámításának ellenőrzése(hivatalból induló eljárás)Megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1. 88.  Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díj nincs feltüntetve, de azt felszámítják
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Ellenőrzési útmutatóIGEN A felszámított fel-szolgálási díjat nem tüntették fel (MSZJH-FO) Eljárás megszüntetéseHatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés
NEMFelszolgálási díj feltüntetésénekés felszámításának ellenőrzése(MSZJH-FO) Ellenőrzési jegyzőkönyv



Termék megfelelőségértékelésieljárásának elvégzésérevonatkozó előírások ellenőrzése (MSZJH-FO)A termék nem rendelkezik megfelelőségiigazolással, valamint CE jelölésselMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.89. A megfelelőségi igazolás, valamint CE jelölés hiánya miatti eljárás lefolytatása.
DöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO)Jogorvoslat(MSZJH-FO) NEM

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázásaforgalmazói kör feltárása(MSZJH-FO) Adatszolgáltatásra felhívó végzésügyféli nyilatkozat

Vizsgálatot elrendelő ellenőrzési útmutatóIGEN Hiányos a termékjelölése és dokumentációja(MSZJH-FO) Eljárás megszüntetéseEllenőrzési jegyzőkönyvForgalmazást feltételhez kötő HatározatNEMIGENIrat felterjesztése(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezés



Kalandparkok berendezéseküzemeltetőinek megkeresése(MSZJH-FO)Kalandparkok berendezések piacfelügyeleti ellenőrzéseMegyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (MSZJH-FO)                     2.9.1.90. A kalandpark berendezésein kötelezően feltüntetendő információk meglétének, műszaki dokumentációnak, üzemeltetési napló vezetésének, valamint tanúsítvány meglétének a vizsgálata.
Irat felterjesztése(MSZJH-FO)

MegfelelőDokumentáció (MSZJH-FO)

         Az eljárás lezárult     Fogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                          Másodfokú döntés(PMKH-FF)
Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO) Feljegyzés Helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv

HatározatFeltételhez kötés,Kötelezés, FVBDöntésFigyelmeztetés, Kötelezés, FVB(MSZJH-FO) Pest megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMHK-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF) Döntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF) Másodfokú HatározatFellebbezésJogorvoslat(MSZJH-FO)
NEM

IGEN

IGEN NEM Adatszolgáltatásra felhívó végzésÜgyféli nyilatkozat



Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)Fogyasztói megkeresés, panaszMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                     2.9.1.91. Vízi-közmű szolgáltatást érintő eljárás lefolytatása Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés Ügyféli nyilatkozat(MSZJH-FO)
         Az eljárás lezárult     (MSZJH-FO)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 
HatározatIrat felterjesztése(MSZJH-FO) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

NEM



Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)Fogyasztói megkeresés, panaszMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                     2.9.1.92. Villamos energiával kapcsolatos eljárás lefolytatása Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés Ügyféli nyilatkozat(MSZJH-FO)
         Az eljárás lezárult     (MSZJH-FO)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 
HatározatIrat felterjesztése(MSZJH-FO) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

NEM



Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)Fogyasztói megkeresés, panaszMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                     2.9.1.93. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással  kapcsolatos eljárás lefolytatásaJegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés Ügyféli nyilatkozat(MSZJH-FO)
         Az eljárás lezárult     (MSZJH-FO)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 
HatározatIrat felterjesztése(MSZJH-FO) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

NEM



Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)Fogyasztói megkeresés, panaszMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                     2.9.1.94. Gázszolgáltatási közszolgáltatással kapcsolatos eljárás lefolytatása Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés Ügyféli nyilatkozat(MSZJH-FO)
         Az eljárás lezárult     (MSZJH-FO)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 
HatározatIrat felterjesztése(MSZJH-FO) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

NEM



Eljárás megindítása, tényállás tisztázása(MSZJH-FO)Fogyasztói megkeresés, panaszMegyeszékhely szerinti Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)                     2.9.1.95. Elektronikus hírközlési szolgáltatóval szembeni eljárás lefolytatása Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés Ügyféli nyilatkozat(MSZJH-FO)
         Az eljárás lezárult     (MSZJH-FO)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 
HatározatIrat felterjesztése(MSZJH-FO) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

NEM



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O                  Ellenőrzött jármű megállítása          Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.1.  Járművek közúti ellenőrzése,vezetési és pihenőidő ellenőrzés (AETR)
Menetíró adatainak EllenőrzéseK O IGEN NEM AdatrögzítésNFM

Másodfokú eljárásHatósági Főosztály Határozat K OAdatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OAdatrögzítés,Bírság kiszabásaK O
NEM IGEN

IGEN NEM

Közös ellenőrzés Rendőrség
Határozat K OFelterjesztő levél K OJegyzőkönyv K OFelterjesztés a másodfokúhatósághozK O

         Az eljárás lezárult     K O                         Ügyáttétel végrehajtásraK O Ügyáttétel levél K ONEM IGENIGEN Határozat Hatósági Főosztály Másodfokú döntés végrehajtásaK O VégrehajtásNAV



 2.9.2.2.    Járművek közúti ellenőrzése, veszélyes áru szállítás ellenőrzés (ADR)                   Ellenőrzött jármű megállítása          Közlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      VégzésK OKözös ellenőrzés Katasztrófavédelmi IgazgatóságJármű és felszerelésekellenőrzéseK OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O AdatrögzítésNFMElőírásoknak Megfelelő?K O ÜgyáttételRendőrségJogorvoslatikérelem ?K O
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
MásodfokHelybenhagyta?Hatósági FőosztályÜgyáttétel végrehajtásraK O Határozat Hatósági FőosztályJármű berendelése Műszaki vizsgálatraK OIGEN

NEM NEM IGEN
NEM JegyzőkönyvK OAdatrögzítés,Bírság kiszabásaK O HatározatK OHatározatK OMásodfokú eljárásHatósági Főosztály Felterjesztő levélK OFelterjesztés a másodfokú hatósághozK O Ügyáttétel levélK OBefizetés megtörtént?K O IGEN Más megyei Kormányhivatal

IGEN NEM IGEN HatározatK OMásodfokú döntés végrehajtásaK O VégrehajtásNAV



VégzésK O
Közös ellenőrzés NAVJármű tömeg ésméretellenőrzéseK O AdatrögzítésNFMElőírásoknak Megfelelő?K O ÜgyáttételRendőrségJogorvoslatikérelem ?K O

Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
MásodfokHelybenhagyta?Hatósági FőosztályÜgyáttétel végrehajtásraK O Határozat Hatósági FőosztályJármű berendelése Műszaki vizsgálatraK OIGEN

NEMNEM IGEN

NEM JegyzőkönyvK OAdatrögzítés,Bírság kiszabásaK O HatározatK OHatározatK OMásodfokú eljárásHatósági Főosztály Felterjesztő levélK OFelterjesztés a másodfokú hatósághozK O
Ügyáttétel levélK OBefizetés megtörtént?K O

IGEN Más megyei Kormányhivatal
IGEN NEM

2.9.2.3.   Járművek közúti ellenőrzése, tömeg és mérethatárok ellenőrzése (mérlegelés)Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O

HatározatK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK OIGEN VégrehajtásNAV



           Az üzemeltető telephelyén menetkész járművek ellenőrzéseKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      Közös ADR ellenőrzés Katasztrófavédelmi IgazgatóságAz előírt műszaki feltételek ellenőrzéseK O AdatrögzítésNFMElőírásoknak Megfelelő?K OJogorvoslatikérelem ?K O
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         MásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályJármű berendelése Műszaki vizsgálatraK O IGEN
NEM

NEM JegyzőkönyvK OHatározatK OMásodfokú eljárásHatósági Főosztály Felterjesztő levélK OFelterjesztés a másodfokú hatósághozK OIGENNEM
2.9.2.4.   Járművek telephelyi ellenőrzése az üzemeltetés műszaki feltételeinek ellenőrzéseOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O

IGENMásodfokú döntésvégrehajtásaK O  HatározatK OIGEN



                 Az üzemeltető telephelyén a szállítási tevékenységhez előírt feltételek ellenőrzéseKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      Közös ellenőrzés NAVA szállítási tevékenységhez  előírt egyébfeltételek ellenőrzéseK O AdatrögzítésNFMElőírásoknak Megfelelő?K OJogorvoslatikérelem ?K O
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
MásodfokHelybenhagyta?Hatósági FőosztályÜgyáttétel végrehajtásraK O Határozat Hatósági Főosztály

IGEN
NEMNEM IGENNEM JegyzőkönyvK OAdatrögzítés,Bírság kiszabásaK O HatározatK OMásodfokú eljárásHatósági Főosztály Felterjesztő levélK OFelterjesztés a másodfokú hatósághozK O

Ügyáttétel levélK OBefizetés megtörtént?K O
IGEN

IGEN NEM
Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O

HatározatK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK OIGEN

2.9.2.5.   Járművek telephelyi ellenőrzése tevékenység feltételeinek ellenőrzése

VégrehajtásNAV



         Bejelentés átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      

Adatrögzítés,tájékoztatásNFM
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
JegyzőkönyvK O

2.9.2.6.  A digitális tachográf műhely gépjárműfenntartó tevékenységére vonatkozó bejelentések fogadása
Benyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O

BejelentésK O
Bejelentés dokumentumai Megfelelőek?K O Felszólító végzésK O

Függő hatályú végzésK OAz előírt egyéb feltételek helyszíni  ellenőrzéseK O
Eljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető határozatK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Engedély elkészítéseK O

NEMIGEN
IGEN

IGENIGEN
IGEN

NEMNEMNEMNEM NEMNEM



           Taxiállomáson várakozó járművek ellenőrzéseKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      Közös ellenőrzés RendőrségAz előírt műszaki feltételek ellenőrzéseK O AdatrögzítésNFMElőírásoknak Megfelelő?K OJogorvoslatikérelem ?K O
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O
         Az eljárás lezárult     K O                         MásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályJármű berendelése Műszaki vizsgálatraK O IGEN

NEM
NEM JegyzőkönyvK OHatározatK OMásodfokú eljárásHatósági Főosztály Felterjesztő levélK OFelterjesztés a másodfokú hatósághozK OIGEN NEM

2.9.2.7. Személytaxi-szolgáltatás tevékenységet érintő közlekedéshatósági szabályok megtartásának ellenőrzéseOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O
IGENMásodfokú döntésvégrehajtásaK O  HatározatK OIGEN



         Közigazgatási bírságkiszabásaKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
         Az eljárás lezárult     K O                         

Másodfokhelybenhagyta?Hatósági FőosztályÜgyáttétel végrehajtásraK O Határozat Hatósági FőosztályMásodfokú eljárásHatósági Főosztály Felterjesztő levélK OFelterjesztés a másodfokú hatósághozK O
Ügyáttétel levélK OBefizetés megtörtént?K O HatározatK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O

2.9.2.8.    Az ellenőrzésekhez kapcsolódó bírságolásra irányuló eljárások  lefolytatása HatározatK OSaját HatáskörűIntézkedés ?K OJogorvoslatikérelem ?K O Érdemi vizsgálat nélkül elutasítvaK OMódosítás vagy visszavonás saját hatáskörbenK O Módosító, vagy Visszavonó határozatK OElutasító határozatK ONEMNEMNEM
NEM IGENIGEN

IGEN IGEN
VégrehajtásNAVIGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFMAdatrögzítés,Előzetes igazolás kiállításaK O
         Az eljárás lezárult     K O                         

Előzetes IgazolásK O
2.9.2.9.  Személytaxi-szolgáltatás engedélyezéseBenyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O

A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető határozatK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK OFelszólítás hiánypótlásraK O
Adatrögzítés,Engedély elkészítéseK O

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

IGENIGEN
NEMNEM

NEM
NEM

NEM Felszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK OAdatrögzítés,NFMFelterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály  Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK OIGEN IGEN NEMNEM NEMNEM
NEM

IGEN

IGEN

AdatrögzítésK O Adatrögzítés,NFM SzámlaK O



         Előzetes tájékoztatás alapján kitöltöttkérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
AdatrögzítésNFMAdatrögzítés,Előzetes igazolás kiállításaK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
Előzetes IgazolásK O

2.9.2.10.  Személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosításaBenyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető határozatK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK OFelszólítás hiánypótlásraK O
Adatrögzítés,Engedély elkészítéseK O

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN IGENNEM
NEM

NEM
NEM

NEM
Felszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK OAdatrögzítésNFMFelterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK O

NEMIGEN IGENNEM NEMNEM
NEM

SzámlaK O
IGEN NEM

IGEN
IGEN AdatrögzítésK O AdatrögzítésNFM



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.11.   Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadásaBenyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető határozatK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Engedély elkészítéseK O
NEM

IGEN

IGEN
IGENIGEN

NEMNEM
NEM

NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK O
NEM IGEN NEM

NEM
SzámlaK OIGEN

IGEN
IGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      

Adatrögzítés,NFM
         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.12.   Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadásaBenyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető határozatK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Engedély elkészítéseK O
NEM

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN NEMNEM
NEMNEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK O

NEM IGEN NEM
NEM

SzámlaK OIGEN

IGEN
IGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.13.   Közúti áruszállítási igazolvány kiadásaBenyújtott dokumentumok, okmányok vizsgálataK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárási díj Illetékemellékelve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető határozatK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Igazolvány elkészítéseK O
NEM

IGEN

IGEN
IGENIGEN

NEMNEM
NEMNEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály  Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK O

NEM IGEN NEM
NEM

IGEN Felszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK ONEM NEMIGEN
IGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.14.   Közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által benyújtott, EGT tagállamon kívüli állampolgár részére járművezetői igazolvány kiadása Benyújtott dokumentumok, okmányok vizsgálataK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárási díjbefizetve?K O ÜgyáttételK O SzámlaK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK OFelszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Igazolvány elkészítéseK O

NEM

IGEN

IGEN

IGENIGEN NEMNEM
NEMNEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK O

NEM IGEN NEM
NEM

IGEN Megszüntető határozatK O
IGEN

IGEN



         Előzetes tájékoztatás után kitöltöttkérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.15.    Digitális tachográf kártya kiadása Benyújtott okmányok,dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
Új kártya igénylése?K O Érvénytelenítő határozatK OEljárási díj befizetve?K O Megszüntető határozatK ORégi kártya érvénytelenítéseelvesztés, csere esetébenhiánypótlásraK OAdatrögzítés, fénykép készítéseK O

IGENIGEN

IGEN NEM NEM
NEM

NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK ONEM
SzámlaK OIGEN Tájékoztatás,ÁtadásPénzjegynyomdaÉrvénytelenítettkártyák továbbításaK OIgazolás kiállítása,érvényesítéseK O Tájékoztatás,kártya postázásaPénzjegynyomda

Igényelt kártya típusánakmeghatározásaK O

IGEN
IGEN



         Rögzített időpontra érkező járműfogadásaKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.16.    Járművek forgalomba helyezés előtti  műszaki vizsgálata
Jármű adatainak egyeztetése a benyújtott dokumentumokkalK O KérelemK OEljárási díj befizetve,kérelem aláírva?K O Megszüntető végzésAdatrögzítésNFM

A vizsgálat lezárása,érvényesítésK O IGEN IGENIGENIGEN
IGENNEM NEMNEM

NEM
NEM

Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK OIGEN
NEM

NEMNEM

Az eljárásmeghatározása adokumentumok alapjánK O
AdatrögzítésNFMVizsgálati megállapítások és mérési eredmények rögzítéseK OTájékoztatás,Kérelem rögzítéseK O Igazolás, útvonal engedélyK O

Az előírt vizsgálatok, mérések végrehajtásaK O SzámlaK OA jármű forgalomba helyezve,további dokumentumok kiadásaK O Adatrögzítés,NFMA jármű minősítéseK O
IGENDokumentumok kiadásaK ODokumentumok kiadásaK O



         Rögzített időpontra érkező járművizsgálataKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.17.    Járművek időszakos műszaki vizsgálata
Jármű adatainak egyeztetése azOkmányokkalK O KérelemK OEljárási díj befizetve,kérelem aláírva?K O Megszüntető végzésAdatrögzítésNFMl

A vizsgálat lezárása,érvényesítésK O IGEN
IGENIGEN

IGENNEM NEMNEM
NEM

NEM
Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK OIGEN

NEM
NEM

AdatrögzítésNFMlVizsgálati megállapítások és mérési eredmények rögzítéseK OTájékoztatás,Kérelem rögzítéseK O Igazolás, útvonal engedélyK O
Az előírt vizsgálatok, mérések végrehajtásaK O SzámlaK ODokumentumok kiadásaK O Adatrögzítés,NFMA jármű minősítéseK O

IGEN
Dokumentumok kiadásaK ONEM



         Rögzített időpontra érkező járműfogadásaKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.18.   Közúti járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása
Jármű adatainak egyeztetése a benyújtott dokumentumokkalK O KérelemK OEljárási díj befizetve,kérelem aláírva?K O Megszüntető végzésAdatrögzítésNFMl

A vizsgálat lezárása,érvényesítésK O IGENIGEN NEMIGEN
NEM IGEN

NEM
NEM

Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK O
NEMIGEN NEM

Az eljárásmeghatározása adokumentumok alapjánK O AdatrögzítésNFMlTájékoztatás,Kérelem rögzítéseK O Igazolás, útvonal engedélyK O
Adatok fényképekrögzítése K O

SzámlaK OA jármű minősítéseérvényességi idő rögzítéseK O Teljes műszaki vizsgálatK OMérési eredmények, MegállapításokrögzítéseK ODokumentumok kiadásaK OAdatrögzítés,NFM IGENDokumentumok kiadásaK O



         Rögzített időpontra érkező járműfogadásaKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.19.   Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése
Jármű adatainak egyeztetése a benyújtott dokumentumokkalK O KérelemK OEljárási díj befizetve,kérelem aláírva?K O Megszüntető végzésAdatrögzítésNFMl

A vizsgálat lezárása,érvényesítésK O IGEN IGEN IGENIGEN
IGENNEM NEMNEM

NEM
NEM

Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK O
NEM

IGEN NEMNEM
AdatrögzítésNFMlVizsgálati megállapítások és mérési eredmények rögzítéseK OTájékoztatás,Kérelem rögzítéseK O Igazolás, útvonal engedélyK O

Az előírt vizsgálatok, mérések végrehajtásaK O SzámlaK OA jármű forgalomba helyezve,további dokumentumok kiadásaK O Adatrögzítés,NFMA jármű minősítéseK O Dokumentumok kiadásaK O IGEN
Dokumentumok kiadásaK O



         Jármű átalakításhoz készített tervdokumentációátvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.20.  Közúti gépjármű, mezőgazdasági vontató és pótkocsi egyedi átalakításának engedélyezése
Benyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OFüggő hatályú végzésK OEljárási díj befizetvekérelem aláírva?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Engedély elkészítéseK O
NEM

IGEN

IGEN

IGENIGEN
IGEN NEMNEM

NEM
NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK O

IGENNEM NEM
NEM

Kérelem rögzítése a benyújtott dokumentumok alapjánK O
Tájékoztatás Vámtarifa besorolás módosulása eseténNAV

Adatrögzítés,NFM
SzámlaK OIGEN



         Jármű összeépítéséhez készített tervdokumentációátvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.21.   Közúti járművek összeépítésének engedélyezése
Benyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK OA kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OFüggő hatályú végzésK OEljárási díj befizetvekérelem aláírva?K O

ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK O
Más megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Engedély elkészítéseK O
NEM

IGEN

IGEN

IGENIGENIGEN NEMNEM
NEMNEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK O

IGENNEM NEM
NEM

Kérelem rögzítése a benyújtott dokumentumok alapjánK O Adatrögzítés,NFMHatáskörfennáll?K O 3,5 tonna össztömeg feletti járművekÜgyáttételK O Áttételt elrendelő végzésK OÜgyáttételNFMlIGEN NEM

IGEN



         Lassú járművek műszaki megvizsgálásáravonatkozó igényKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.22.   Lassú járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálata
Jármű adatainak egyeztetése a benyújtott dokumentumokkalK O KérelemK OEljárási díj befizetve,kérelem aláírva?K O Megszüntető végzés

A vizsgálat lezárása,érvényesítésK OIGEN
IGEN

IGEN
IGEN

NEM
NEM NEM

NEM
NEM

Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK OIGEN NEM
NEM

NEM AdatrögzítésNFMlVizsgálati megállapítások és mérési eredmények rögzítéseK O
Tájékoztatás,Kérelem rögzítéseK O Igazolás, útvonal engedélyK O

Az előírt vizsgálatok, mérések végrehajtásaK OAdatrögzítésNFMl
SzámlaK OA jármű minősítéseK O

Telephely kijelölésKérelem alapjánK OKülső telephelyvizsgálati kérelme?K O Vizsgálathatósági állomásonK O VizsgálatKijelölt telephelyenK O
Dokumentumok kiadásaK O Adatrögzítés,NFM

A vizsgálat időpontjának rögzítéseK O Dokumentumok, okmányokátvételeK O
IGEN IGEN

AdatrögzítésNFMl
Dokumentumok kiadásaK O



         Vizsgáló állomás létrehozására vonatkozóbejelentés átvétele,tájékoztatásKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
JegyzőkönyvK O

2.9.2.23.     Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése
Benyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O

BejelentésK O
Bejelentés dokumentumai Megfelelőek?K O Felszólító végzésK O

Függő hatályú végzésK OAz előírt egyéb feltételek helyszíni  ellenőrzéseK O
Eljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető határozatK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Hatósági szerződés elkészítéseK O

NEMIGEN
IGENIGEN IGEN

IGEN
NEM NEMNEMNEM NEM

NEM
Adatrögzítés,tájékoztatásNFM

Adatrögzítés,NFM
Szerződés felterjesztése jóváhagyásra, aláírásraK OAláírt szerződés alapján jogosultságok beállításaK O Adatrögzítés,tájékoztatásNFM



 Vizsgáló állomás helyszíni ellenőrzéseKözlekedési Osztály                      (továbbiakban K O)                      Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         

JegyzőkönyvK O
2.9.2.24.   Vizsgáló állomási tevékenység ellenőrzéseA tevékenységhez előírt személyi feltételek ellenőrzéseK ONEM

NEM
Felszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK OAdatrögzítés, jegyzőkönyv lezárásaK OFelterjesztés másodfokúhatósághozK O

A tevékenységhez előírt tárgyi feltételek ellenőrzéseK O Adatrögzítés,tájékoztatásNFMEseti ellenőrzésK O Átfogó ellenőrzésellenőrzési terv alapjánK OA tevékenységjogszerűségének ellenőrzéseK O
Eljárás lefolytatása,bírság kiszabásaK OEljárás megindításaK O Eljárás megindító végzésK OHatározatKOMásodfokú döntésvégrehajtásaK O VégrehajtásNAVÜgyáttétel végrehajtásraK O

Adatrögzítés,tájékoztatásNFM
IGEN IGENIGEN

IGEN IGENNEM
NEM NEM

NEM

IGEN



         Bejelentés átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      

Adatrögzítés,tájékoztatásNFM
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
JegyzőkönyvK O

2.9.2.25   Gépjárműfenntartó szervezetek nyilvántartásba vételeBenyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O BejelentésK OBejelentés dokumentumai megfelelőek?K O Felszólító végzésK OAz előírt egyéb feltételek helyszíni  ellenőrzéseK O Felszólítás hiánypótlásraK O
IGEN

IGEN
IGEN

NEM
NEM NEMFelszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK OÜgyáttételK OAdatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

Önkormányzat JegyzőÜgyáttétel
ÜgyáttételK O Önkormányzat JegyzőÜgyáttételNEMIGEN



 Helyszíni ellenőrzésKözlekedési Osztály                      (továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,tájékoztatásNFM

Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O
         Az eljárás lezárult     K O                         

JegyzőkönyvK O
2.9.2.26.   Gépjárműfenntartó szervezetek ellenőrzéseA tevékenységhez előírt személyi feltételek ellenőrzéseK O

IGEN NEM NEMFelszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK OÜgyáttételK OAdatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O Önkormányzat JegyzőÜgyáttétel
A tevékenységhez előírt tárgyi feltételek ellenőrzéseK O IGEN Belföldi jogsegély,Járási Hivatalok Adatkérő végzésK OAdatrögzítés,tájékoztatásNFM



 Helyszíni ellenőrzésKözlekedési Osztály                      (továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,tájékoztatásNFM

Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O
         Az eljárás lezárult     K O                         

JegyzőkönyvK O
2.9.2.27.  Járműbontók tevékenységének ellenőrzéseA tevékenységhez előírt személyi feltételek ellenőrzéseK O

IGENNEM NEMFelszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK OÜgyáttételK OAdatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O NAVÜgyáttétel
A tevékenységhez előírt tárgyi feltételek ellenőrzéseK O IGEN Adatrögzítés,tájékoztatásNFMKözös ellenőrzésNAVKörnyezetvédelmi és természetvédelmi szakértői OsztályKörnyezetvédelmi és természetvédelmi szakértői OsztályÜgyáttételTevékenység felfüggesztéseK O



         Szakértői véleménymozgáskorlátozott személy által vezetettsegédberendezéssel szerelt gépjármű ügyében Közlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.28.   Mozgáskorlátozott személyek közúti közlekedésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátásaMegkeresésmozgáskorlátozott személygépjárműve ügyébenK O Családtámogatási  Rehabilitációs Szakértői és    Ellátási Osztály 
Adatrögzítés, dokumentumok elkészítéseK O IGENIGEN

IGEN
IGEN

NEM
NEM NEM

Adatrögzítés,NFM
Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK ONEM IGEN

NEM
Segédberendezés beépítése szükséges?K O Orvosszakértői véleménykiadhatóCsaládtámogatási  Rehabilitációs Szakértői és    Ellátási Osztály Beépítendő berendezésekmeghatározásaK O Átalakított gépjármű szemléjeK O Orvosszakértői véleményCsaládtámogatási  Rehabilitációs Szakértői és    Ellátási Osztály

Gépjármű berendelése műszaki vizsgálatraK O Adatok rögzítése, gépjármű ellenőrzéseK OKérelem aláírva?K O Tájékoztatás, kérelem rögzítéseK O KérelemK ONEM
IGEN

Adatrögzítés,NFM



         Szemle eljárás versenyjármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezéséhez    Közlekedési Osztály    (továbbiakban K O))                      

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.29.    A versenyjármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése
Jármű ellenőrzése,adatok egyeztetéseK O KérelemK OEljárási díj befizetve,kérelem aláírva?K O Megszüntető végzés

A vizsgálat lezárása,dokumentumok kiadásaK O IGEN

IGEN
IGEN NEMNEM

NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK OIGEN NEM
NEM AdatrögzítésNFMlVizsgálati megállapítások  rögzítéseK OTájékoztatás,Kérelem rögzítéseK O

SzámlaK OA jármű minősítéseK O
A szemlére állított jármű dokumentumainak vizsgálataK O AdatrögzítésNFMlAdatok, fényképek,  rögzítéseK O Gépkönyv ellenőrzéseMagyar Nemzeti Autósport Szövetség

AdatrögzítésNFMl IGEN
A dokumentumok kiadásaK ONEM



         Szemle eljárás a közúti járművek           adatváltozásának igazolásához     Közlekedési Osztály    (továbbiakban K O))                      

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.30.   Közúti járművek műszaki adatainak, adatváltozásának igazolása
Jármű ellenőrzése,adatok egyeztetéseK O KérelemK OEljárási díj befizetve,kérelem aláírva?K O Megszüntető végzés

A vizsgálat lezárása,dokumentumok kiadásaK OIGEN

IGENIGEN
IGEN

NEM
NEM

NEM
NEM

NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O HatározatK O
NEMIGEN NEM

NEMAz adatváltozásrögzítéséhez szükséges eljárás meghatározásaK O
AdatrögzítésNFMlVizsgálati megállapítások és mérési eredmények rögzítéseK OTájékoztatás,Kérelem rögzítéseK O

SzámlaK OA jármű minősítéseK O
Illetékesség fennáll?K OA szemlére állított jármű dokumentumainak vizsgálataK O Ügyáttétel végzésK OÜgyáttételK O AdatrögzítésNFMl

Adatok, fényképek, megállapítások rögzítéseK O IGEN IGENA vizsgálat lezárása,dokumentumok kiadásaK O AdatrögzítésNFMl



Adatok, jármű megfelelő ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O                   Ellenőrzött jármű megállítása          Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.31  Járművek közúti ellenőrzése műszaki ellenőrzés
Jármű műszaki EllenőrzéseK O IGEN NEM AdatrögzítésNFM VégzésMűszaki vizsgálatra berendelés Közlekedési OsztályAdatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OAdatrögzítés,JegyzőkönyvK O

Közös ellenőrzés Rendőrség Jegyzőkönyv K OAdatrögzítés, műszaki vizsgálatK O
         Az eljárás lezárult     K O                         

Az illetéke Járási Hivatalmegkeresése, a jármű forgalombóltörténő kivonásának kezdeményezése K OMűszaki adatlap, Műszaki vizsgálati bizonyítvány K OAdatrögzítés, műszaki vizsgálatK OAdatok ellenőrzéseK O Felterjesztés a másodfokú hatósághozK O Felterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O Határozat Hatósági FőosztályMásodfokú eljárásHatósági FőosztályRendőrségIGEN
 NEM IGEN IGENNEMIGEN



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O                   Ellenőrzött jármű megállítása          Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.32  Járművek közúti ellenőrzése, áru és személyszállítás tevékenység ellenőrzése
IGEN Adat lekérdezés, rögzítésNFM

Másodfokú eljárásHatósági Főosztály Végzés eljárás megszüntetése K OAdatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OElsőfokú eljárás megindítása hivatalbólK O
Közös ellenőrzés Rendőrség

Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levél K OJegyzőkönyv K OFelterjesztés a másodfokúhatósághozK O
         Az eljárás lezárult     K O                         Végrehajtásra kezdeményezéseK OMásodfokú döntés végrehajtásaK O VégrehajtásNAV

Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OÁru és személyszállítás tevékenység feltételeinek ellenőrzéseK O Végzés K OHatározat K OHiányosság bizonyított ?K O  NEM
IGEN

 NEM IGEN NEM  NEM  IGEN
 IGEN NEM

 IGEN



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O                   Ellenőrzött jármű megállítása          Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.33  Járművek közúti ellenőrzése, nemzetközi szállítás külön feltételeink ellenőrzése
IGENNEM Adat lekérdezés, rögzítésNFM

Másodfokú eljárásHatósági Főosztály Végzés eljárás megszüntetése K OAdatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OElsőfokú eljárás megindítása hivatalbólK O
Közös ellenőrzés Rendőrség

Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levél K OJegyzőkönyv K OFelterjesztés a másodfokúhatósághozK O
         Az eljárás lezárult     K O                         Végrehajtásra kezdeményezéseK OMásodfokú döntés végrehajtásaK O VégrehajtásNAV

Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK ONemzetközi szállításkülönfeltételeinek ellenőrzéseK O Végzés K OHatározat K OHiányosság bizonyított ?K O  NEM
Elsőfokú döntés végrehajtásaK OIGEN IGENIGENNEM  NEM IGEN NEMIGEN



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O                   Ellenőrzött jármű megállítása          Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.34  Járművek közúti ellenőrzése, rakomány rögzítés ellenőrzése
IGENNEM Adat lekérdezés, rögzítésNFM Szabálysértési eljárás kezdeményezése, iratok megküldése K OAdatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OAdatok ellenőrzéseK O

Közös ellenőrzés Rendőrség Jegyzőkönyv K O         Az eljárás lezárult     K O                         
Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK ORakomány rögzítés ellenőrzéseK O Rendőrség



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O        A jármű üzemeltetőjének telephelyén a nemzetközi szállítás feltételeinek ellenőrzése        Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.35  Járművek telephelyi ellenőrzése, nemzetközi szállítás feltételeinek ellenőrzése
IGEN NEM Adat lekérdezés, rögzítésNFM

Másodfokú eljárásHatósági Főosztály
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OElsőfokú eljárás hivatalból történő megindításaK O NEMIGEN

IGEN NEM

Közös ellenőrzés Katasztrófavédelem
Felterjesztő levél K OJegyzőkönyv K OFelterjesztés a másodfokúhatósághozK O

         Az eljárás lezárult     K O                         Végrehajtásra kezdeményezéseK ONEM IGENMásodfokú döntés végrehajtásaK O VégrehajtásNAV

Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK ONemzetközi szállítás feltételeinek ellenőrzéseK O
Határozat Hatósági Főosztály

Végzés eljárás megszüntetése K O
Végzés telephelyi ellenőrzésrőlK O

Végzés K OHatározat K OHiányosság bizonyított ?K OAdatok megfelelőek ?K O
NEM IGENIGEN



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O                   Az üzemeltető telephelyén az üzemkész jármű tömeg és mérethatárainak ellenőrzése      Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.36  Járművek telephelyi ellenőrzése, tömeg és mérethatárok ellenőrzése (mérlegelés)
IGENNEM Adat lekérdezés, rögzítésNFM

Másodfokú eljárásHatósági Főosztály
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OElsőfokú eljárás hivatalból történő megindításaK O NEMIGEN

IGEN NEM

Közös ellenőrzés Rendőrség
Felterjesztő levél K OJegyzőkönyv K OFelterjesztés a másodfokúhatósághozK O

         Az eljárás lezárult     K O                         Végrehajtásra kezdeményezéseK ONEM IGENMásodfokú döntés végrehajtásaK O VégrehajtásNAV

Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OTömeg és mérethatárokellenőrzéseK O
Határozat Hatósági Főosztály

Végzés eljárás megszüntetése K O
Végzés telephelyi ellenőrzésrőlK O

Végzés K O
IGEN Határozat K OHiányosság bizonyított ?K OAdatok megfelelőek ?K O

NEM
IGEN



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O                   A jármű üzemeltetőjének telephelyén a biztosítási kötelezettség ellenőrzése.        Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.37  Járművek telephelyi ellenőrzése, biztosítási kötelezettség ellenőrzése
IGEN NEM Adat lekérdezés, rögzítésNFM

Másodfokú eljárásHatósági Főosztály
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OElsőfokú eljárás hivatalból történő megindításaK O NEMIGEN

IGEN NEM

Közös ellenőrzés Katasztrófavédelem
Felterjesztő levél K OJegyzőkönyv K OFelterjesztés a másodfokúhatósághozK O

         Az eljárás lezárult     K O                         Végrehajtásra kezdeményezéseK ONEM IGENMásodfokú döntés végrehajtásaK O VégrehajtásNAV

Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OBiztosítási kötelezettségellenőrzéseK O
Határozat Hatósági Főosztály

Végzés eljárás megszüntetése K O
Végzés telephelyi ellenőrzésrőlK O

Végzés K O
IGEN Határozat K OHiányosság bizonyított ?K OAdatok megfelelőek ?K O

NEM IGEN



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O                   A jármű üzemeltetőjének telephelyén a tevékenységhez előírt okmányok, dokumentumok ellenőrzése.        Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.38  Járművek telephelyi ellenőrzése, a tevékenységhez előírt okmányok, dokumentumok ellenőrzése
IGEN NEM Adat lekérdezés, rögzítésNFM

Másodfokú eljárásHatósági Főosztály
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OElsőfokú eljárás hivatalból történő megindításaK O NEMIGEN

IGEN NEM

Közös ellenőrzés Katasztrófavédelem
Felterjesztő levél K OJegyzőkönyv K OFelterjesztés a másodfokúhatósághozK O

         Az eljárás lezárult     K O                         Végrehajtásra kezdeményezéseK ONEM IGENMásodfokú döntés végrehajtásaK O VégrehajtásNAV

Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O
Határozat Hatósági Főosztály

Végzés eljárás megszüntetése K O
Végzés telephelyi ellenőrzésrőlK O

Végzés K O
IGEN Határozat K OHiányosság bizonyított ?K OAdatok megfelelőek ?K O

NEM
IGEN



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O                   Digitális  tachográf beépítését, üzembe helyezését,aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy javítását végző műhely ellenőrzése.          Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.39  A digitális  tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy javítását végző műhely gépjárműfenntartó tevékenységének ellenőrzése 
IGEN NEM Másodfokú eljárásHatósági Főosztály Végzés eljárás megszüntetése K OAdatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OElsőfokú eljárás megindítása hivatalbólK ONEM IGEN

Közös ellenőrzés NFM
Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levél K OJegyzőkönyv K OFelterjesztés a másodfokúhatósághozK O

         Az eljárás lezárult     K O                         NEM IGENMásodfokú döntés végrehajtásaK O

Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK ODigitális tachográf vizsgálatának ellenőrzéseK O Végzés K O
IGEN Határozat K OHiányosság bizonyított ?K O NEMIGEN

Elsőfokú döntés végrehajtásaK O



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O                   Ellenőrzött jármű megállítása          Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.40  Személygépkocsis személyszállító tevékenységet érintő közlekedéshatósági szabályok megtartásának ellenőrzése
IGEN NEM Adat lekérdezés, rögzítésNFM

Másodfokú eljárásHatósági Főosztály Végzés eljárás megszüntetése K OAdatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OElsőfokú eljárás megindítása hivatalbólK O
NEM IGEN

IGEN NEM

Közös ellenőrzés Rendőrség
Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levél K OJegyzőkönyv K OFelterjesztés a másodfokúhatósághozK O

         Az eljárás lezárult     K O                         Végrehajtásra kezdeményezéseK ONEM IGENMásodfokú döntés végrehajtásaK O VégrehajtásNAV

Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OSzemélygépkocsis személyszállítás feltételeinek ellenőrzéseK O Végzés K O
IGEN Határozat K OHiányosság bizonyított ?K O NEMIGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFMAdatrögzítés,Előzetes igazolás kiállításaK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
Előzetes IgazolásK O

2.9.2.41 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése
Benyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O

Kérelem
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OFüggő hatályú határozatK OEljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK OFelszólítás hiánypótlásraK O

Adatrögzítés,Engedély elkészítéseK O
NEM

IGEN

IGEN

IGEN
IGENIGEN

IGEN
NEMNEM

NEM
NEM

NEM Felszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK OAdatrögzítés,NFMFelterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O
NEMigen IGENNEM NEMNEM

NEM



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFMAdatrögzítés,Előzetes igazolás kiállításaK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
Előzetes IgazolásK O

2.9.2.42 Személygépkocsis személyszállító engedély módosítása
Benyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O

Kérelem
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OFüggő hatályú határozatK OEljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK OFelszólítás hiánypótlásraK O

Adatrögzítés,Engedély elkészítéseK O
NEM

igen

IGEN

IGEN
IGENIGEN

NEMNEM
NEM

NEM
NEM Felszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK OAdatrögzítés,NFMFelterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O

NEMIGEN IGENNEM NEMNEM
NEM

IGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,Engedély elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
Határozat, engedélyK O

2.9.2.42 Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása, módosítása.
Benyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O

Kérelem
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OFüggő hatályú határozatK OEljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK OFelszólítás hiánypótlásraK O

NEM
IGEN

IGEN
IGENIGEN NEMNEMNEM Adatrögzítés,NFMFelterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O

IGENNEM NEM
NEM NEM IGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.44 Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok módosításaBenyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Engedély elkészítéseK O
NEM

IGEN

IGEN

IGENIGEN
NEMNEM

NEM

NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O
NEM IGEN NEM

NEM
SzámlaK OIGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.45 Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok meghosszabbításaBenyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Engedély elkészítéseK O
NEM

IGEN

IGEN

IGENIGEN NEMNEM
NEMNEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O

NEM IGEN NEM
NEM

SzámlaK OIGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      

Adatrögzítés,NFM
         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.46 Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok módosításaBenyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Engedély elkészítéseK O
NEM

IGEN

IGEN

IGENIGEN NEMNEM
NEM

NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O
NEM IGEN NEM

NEM
SzámlaK OIGEN

IGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      

Adatrögzítés,NFM
         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.47 Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok meghosszabbításaBenyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Engedély elkészítéseK O
NEM

IGEN

IGEN

IGENIGEN NEMNEM
NEM

NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O
NEM IGEN NEM

NEM
SzámlaK OIGEN

IGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.48   Közúti áruszállítási igazolvány módosításaBenyújtott dokumentumok, okmányok vizsgálataK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárás illetékemellékelve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Igazolvány elkészítéseK O
NEM

IGEN
IGEN

IGENIGEN
NEMNEM

NEMNEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O
NEM IGEN NEM

NEM
IGEN Felszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK ONEM NEMIGEN

IGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.49   Közúti személyszállítási igazolvány kiadásaBenyújtott dokumentumok, okmányok vizsgálataK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárás díjamellékelve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Igazolvány elkészítéseK O
NEM

IGEN
IGEN

IGENIGEN
NEMNEM

NEM
NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O

NEM IGEN NEM
NEM

IGEN Felszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK ONEM NEMIGEN
IGEN



         Kérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.50   Közúti személyszállítási igazolvány módosításaBenyújtott dokumentumok, okmányok vizsgálataK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OEljárás díjamellékelve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Igazolvány elkészítéseK O
NEM

IGEN
IGEN

IGENIGEN
NEMNEM

NEM
NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O

NEM IGEN NEM
NEM

IGEN Felszólítás hiánypótlásraK O Felszólító végzésK ONEM NEMIGEN
IGEN



         Előzetes tájékoztatás után kitöltöttkérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.51 Digitális tachográf kártya cseréje Benyújtott okmányok,dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
Új kártya igénylése?K OEljárási díj befizetve?K O Megszüntető végzésK ORégi kártya leadásaK OAdatrögzítés, fénykép készítéseK O

IGEN IGEN

IGEN NEM NEM
NEM

NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK ONEM
SzámlaK OIGEN Tájékoztatás,ÁtadásPénzjegynyomdaÉrvénytelenítettkártyák továbbításaK OIgazolás kiállítása,érvényesítéseK O Tájékoztatás,kártya postázásaPénzjegynyomda

Igényelt kártya típusánakmeghatározásaK O

IGEN



         Előzetes tájékoztatás után kitöltöttkérelem átvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.52 Digitális tachográf kártya pótlásaBenyújtott okmányok,dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
Új kártya igénylése?K O Érvénytelenítő határozatK OEljárási díj befizetve?K O Megszüntető végzésK ORégi kártya érvénytelenítéseelvesztés, hibás működés esetébenK OAdatrögzítés, fénykép készítéseK O

IGENIGEN

IGEN NEM NEM
NEMNEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK ONEM

SzámlaK OIGEN Tájékoztatás,ÁtadásPénzjegynyomdaÉrvénytelenítettkártyák továbbításaK OIgazolás kiállítása,érvényesítéseK O Tájékoztatás,kártya postázásaPénzjegynyomda
Igényelt kártya típusánakmeghatározásaK O

IGEN



         Jármű átalakításhoz készített tervdokumentációátvételeKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

             2.9.2.53 Lassú járművek egyedi átalakításának engedélyezése
Benyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O KérelemK O
A kérelem dokumentumaimegfelelőek?K O Felszólító végzésK OFüggő hatályú határozatK OEljárási díj befizetvekérelem aláírva?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Engedély elkészítéseK O
NEM

IGEN

IGEN

IGENIGEN
igen NEMNEM

NEM
NEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK O

IGENNEM NEM
NEM

Kérelem rögzítése a benyújtott dokumentumok alapjánK O
Tájékoztatás Vámtarifa besorolás módosulása eseténNAV

Adatrögzítés,NFM SzámlaK O
IGEN



         Eredetiségvizsgáló állomás létrehozására vonatkozó kérelem átvétele,Közlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
JegyzőkönyvK O

2.9.2.54 Közúti jármű előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése
Benyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O

KérelemK O
Kérelem dokumentumai megfelelőek?K O Felszólító végzésK O

Függő hatályú határozatK OAz előírt egyéb feltételek helyszíni  ellenőrzéseK O
Eljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Hatósági szerződés elkészítéseK O

NEMIGEN
IGENIGEN IGEN

IGEN
NEMNEMNEMNEM NEMNEM

Adatrögzítés,tájékoztatásNFMSzerződés felterjesztése jóváhagyásra, aláírásraK OAláírt szerződés alapján jogosultságok beállításaK O Adatrögzítés,tájékoztatásNFM



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O                   Helyszíni ellenőrzés        Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.55 Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és tartozékok ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok
IGEN NEM Másodfokú eljárásHatósági Főosztály Végzés eljárás megszüntetése K OAdatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OElsőfokú eljárás megindítása hivatalbólK O

NEM IGEN
Közös ellenőrzés Fogyasztóvédelem

Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levél K OJegyzőkönyv K OFelterjesztés a másodfokúhatósághozK O
         Az eljárás lezárult     K O                         NEM IGENMásodfokú döntés végrehajtásaK O

Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OPótalkatrészek és tartozékok ellenőrzése Végzés K OIGEN Határozat K OHiányosság bizonyított ?K O  NEMIGEN



         Rögzített időpontra érkező járművizsgálataKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.56 A muzeális minősítő bizottságok tevékenységével kapcsolatos közlekedési hatósági feladatok
Jármű adatainak egyeztetése azokmányokkal, muzális minősítéssel K O KérelemK OEljárási díj befizetve,kérelem aláírva?K O Megszüntető végzésAdatrögzítésNFMl

A vizsgálat lezárása,érvényesítésK O IGEN
IGENIGEN

IGENNEM NEMNEM
NEM

NEM
Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK OIGEN

NEM
NEM

SzámlaK OAdatrögzítésNFMlVizsgálati megállapítások és mérési eredmények rögzítéseK OTájékoztatás,Kérelem rögzítéseK O Igazolás, útvonal engedélyK O
Az előírt vizsgálatok, mérések végrehajtásaK O AdatrögzítésNFMl

SzámlaK ODokumentumok kiadásaK O Adatrögzítés,NFMA jármű minősítéseK O
IGEN



         Járműbontó tevékenység engedélyezésére vonatkozó kérelem átvétele,Közlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
JegyzőkönyvK O

2.9.2.57 Járműbontókkal közreműködői megállapodások megkötése
Benyújtott dokumentumok ellenőrzéseK O

KérelemK O
Bejelentés dokumentumai megfelelőek?K O Felszólító végzésK O

Függő hatályú határozatK OAz előírt egyéb feltételek helyszíni  ellenőrzéseK O
Eljárási díj befizetve?K O ÜgyáttételK O Megszüntető végzésK OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK O

Felszólítás hiánypótlásraK OAdatrögzítés,Hatósági szerződés elkészítéseK O

NEMIGEN
IGEN

igen IGEN
IGEN

NEMNEMNEMNEM NEMNEM

Adatrögzítés,tájékoztatásNFMAláírt szerződés alapján jogosultságok beállításaK O



          A sérült jármű biztosító által kezdeményezett vizsgálata     Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK O

         Az eljárás lezárult     K O                         
JegyzőkönyvK O

2.9.2.58 A sérült jármű biztosító által kezdeményezett vizsgálata
Benyújtott dokumentumok ellenőrzéseK OA jármű vizsgálatramegjelenik?K OA sérült járműműszaki megvizsgálása

ÜgyáttételK O Jármű berendelése vizsgálatravégzés K OMás megyei KormányhivatalIlletékesség fennáll?K O Áttételt elrendelő végzésK ONEM
IGEN

IGEN NEM
NEM NEM

IGENBenyújtott dokumentumok ellenőrzéseK OBenyújtott dokumentumok ellenőrzéseK OAdatok, dokumentumok ellenőrzéseK OEljárási díj befizetése?K OA jármű megfelelő?K O
Dokumentumokmegfelelőek?K O Hiánypótlás végzésK OIGEN NEM Függő hatályú határozatK O

Közlekedés igazgatási hatóság,biztosító Tájékoztatás levélbenK OBiztosító Tájékoztatás levélbenK Oigen
IGENIGENNEM Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági FőosztályMásodfokú döntésvégrehajtásaK ONEM

NEM Felterjesztő levélK OHatározat Hatósági Főosztály

NEM



Adatok megfelelőek ?K OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK O               Helyszíni ellenőrzés      Közlekedési Osztály (a továbbiakban K O)                     2.9.2.59 Piacfelügyeleti feladatok mezőgazdasági és erdészeti járművek és a két- vagy háromkerekű járművek valamint a négykerekű motorkerékpárok vonatkozásában
IGENNEM Adat lekérdezésNFM

Másodfokú eljárásHatósági Főosztály
Adatrögzítés,Jegyzőkönyv elkészítéseK OElsőfokú eljárás hivatalból történő megindítása, hiánypótlásra felszólításK O NEMIGEN

IGEN NEM
Felterjesztő levél K OJegyzőkönyv K OFelterjesztés a másodfokúhatósághozK O

         Az eljárás lezárult     K O                         Végrehajtásra kezdeményezéseK ONEM IGENMásodfokú döntés végrehajtásaK O VégrehajtásNAV

Okmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OOkmányok, dokumentumok ellenőrzéseK OJárműalkatrész, járműtulajdonság ellenőrzéseK O
Határozat Hatósági Főosztály

Végzés eljárás megszüntetése K OVégzés K OIGEN Határozat K OHiánypótlásnak eleget tettK OAdatok megfelelőek ?K O
NEM

IGEN



         Rögzített időpontra érkező jármű vizsgálataKözlekedési Osztály(továbbiakban K O)                      
Adatrögzítés,NFM

         Az eljárás lezárult     K O                         

2.9.2.62 Veszélyes anyagot szállító járműre előírt jóváhagyási igazolás kiadása érvényesítése
Jármű adatainak egyeztetése azokmányokkal, nemzetközi feltételeinek ellenőrzése K O KérelemK OEljárási díj befizetve,kérelem aláírva?K O Megszüntető végzésAdatrögzítésNFMl

ÉrvényesítésK O IGEN
IGENIGEN

IGENNEM NEMNEM
NEM

NEM
Felterjesztés a másodfokú hatósághozK OMásodfokHelybenhagyta?Hatósági Főosztály Határozat Hatósági FőosztályFelterjesztő levélK OMásodfokú döntésvégrehajtásaK OIGENNEM NEM

SzámlaK OAdatrögzítésNFMlVizsgálati megállapítások és mérési eredmények rögzítéseK OTájékoztatás,Kérelem rögzítéseK O Igazolás, útvonal engedélyK O
Az előírt vizsgálatok, mérések végrehajtásaK O AdatrögzítésNFMl

SzámlaK OA vizsgálat lezárása, dokumentumok kiadásaK O Adatrögzítés,NFMA jármű minősítéseK O
IGEN

NEM



2.9.3.1 Ellátja a közúti járművezetők vizsgáztatásával kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokatElméleti alapvizsgáztatásJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) ElméletivizsgajegyzőkönyvVizsgaeredmény:Sikeres-e a vizsga?(JH-ÚO) Gyakorlati alapvizsgáztatás: járműkezelés, rutin, forgalom, biztonságos üzemeltetés(JH-ÚO)
Vizsgaigazolás kiállítása, továbbításaJH-ÚO

Sikertelen(Nem felelt meg)Sikeres(Megfelelt) ElméletivizsgajegyzőkönyvVizsgalejelentőformanyomtatványElméletivizsgajegyzőkönyv
Vizsgaeredmény:Sikeres-e a vizsga?(JH-ÚO) BM KözpontiNyilvántartó

Gyakorlati vizsgajegyzőkönyv
Vizsgaigazolás

Elméleti vizsgajegyzőkönyv
GyakorlativizsgajegyzőkönyvGyakorlati vizsgajegyzőkönyv

Elméleti pótvizsgáztatás(JH-ÚO)
Sikertelen(Nem felelt meg)Gyakorlati pótvizsgáztatás(JH-ÚO)Okmány osztályok-KormányablakokSikeres(Megfelelt)

NEMIGEN
NEMIGEN



2.9.3.2 Ellenőrzi az elméleti vizsgára bocsátás feltételeit, elkészíti a vizsgajegyzőkönyvet, vizsgák után rögzíti az eredményeket a KATVIZSG-Programban.Feltételek ellenőrzése :életkori, egészségügyi,kategória-előfeltételi, tanfolyam teljesítési, vizsgadíj befizetési feltételekJárási Hivatal(továbbiakban: JH-ÚO)Feltételekmegfelelnek-e,elegendőek-e?(JH-ÚO) Vizsgaanyag iktatása a KATVIZSG-Programban(JH-ÚO)
Elméleti vizsgák befejezése után a vizsgajegyzőkönyvekrőleredmények rögzítése a KATVIZSG-Programban JH-ÚO

Vizsgajelentő ésJelentkezésilapokvisszaadásaa képzőszerveknekVizsgára bocsátáslehetőségénekbiztosítása     Bizonylati album :„Vizsgalejelentőformanyomtatvány”
  Készpénzesvizsgadíj befizetésétigazoló számviteli bizonylatElméleti vizsgajegyzőkönyv elkészítése számítógépes vizsgáztatáshoz, és átadása a számítógépes programnak(„SZEV”)(JH-ÚO)Egyedi kérelem alapján engedélyezett szóbeli vizsgához elméleti vizsgajegyzőkönyv elkészítése (JH-ÚO)Az elkészített vizsgajegyzőkönyv és a hozzá tartozó tesztlap vizsgabiztossal történő átvetetése a tesztlap-felhasználási lapon(JH-ÚO) Elméleti vizsgajegyzőkönyvszámítógépes vizsgáhozA „SZEV”-es vizsgából átvett  eredményjegyzőkönyv alapjánSzóbeli vizsga esetén az eredeti vizsgajegyzőkönyvrekézzel beírt eredmény alapján a felhasznált tesztlapokvisszavételezésével egyidejűleg
  Átutalásosvizsgadíj befizetésétigazoló számviteli bizonylat

    Bizonylati album :„Vizsgalejelentőformanyomtatvány”   Bizonylati albumszerintiJelentkezési lapJelentkezési lapfogadása tanuló-azonosító alapjánOrvosi alkalmasságrögzítése, e-learning tanfolyamigazolás ellenőrzése, meglévő vezetői engedély adatainak rögzítéseAlapfokú iskolai végzettség rögzítése; vizsgakötelezettség alóli mentességek beviteleVizsgadíj-befizetésekhozzárendelése a PÉNZTÁR-Programban Elméleti  vizsgajegyzőkönyv tesztlapos vizsgához
NEMIGEN



2.9.3.3 Egyedi kérelemre vizsgakötelezettség teljesítése alól  megfelelő képesítés, végzettség esetén felmentést ad Mentességi kérelem beérkezéseJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Kérelem
Megfelel-e a jogszabályi követelményeknek?(JH-ÚO)Mentesség alapjául szolgáló oklevél/bizonyítványelfogadhatóságának vizsgálata(JH-ÚO) Kérelem elutasításaJogorvoslatfennáll-e?(JH-ÚO) Iratfelterjesztés BAZM-i Kormányhivatal(BAZMKH) feléVégleges döntés:mentesség megadásaJH-ÚO Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály
Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO) Végzés Áttételt elrendelővégzésÁttételilletékességgel rendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)

 Véglegeselutasító határozatIratfelterjesztő levél
    Kérelemnek helyt adó határozat

 Elutasító határozat
Másodfokú határozat

NEMIGE N NEMIGEN NEMIGEN NEMIGEN



2.9.3.4 Lebonyolítja a számítógépes elméleti vizsgát („SZEV”) a személyi és tárgyi feltételek ellenőrzését követően.Vizsgaterem megfelelőségének,számítógépek rendelkezésre állásának vizsgálataJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Elméletivizsgajegyzőkönyv
Vizsgára bocsátható-e?(JH-ÚO) Személyes okmányokElméleti vizsgajegyzőkönyv átvétele aKATVIZSG-Programból a SZEV-programba(JH-ÚO)

A „SZEV” vizsgaprogramáltal generált vizsgaeredményeket tartalmazó jegyzőkönyv kinyomtatása , továbbítása feldolgozásraJH-ÚO

Számítógép-vizsgázó összerendelése(JH-ÚO) Vizsgázók beszólítása a vizsgaterembe,személyes adatok egyeztetése(JH-ÚO) Vizsgán való részvétel lehetővé tételeVizsgán való részvétel megtagadása,rögzítése a vizsgajegyzőkönyvön
 Tájékoztatás tartása a vizsga menetéről és az azt követő teendőkről(JH-ÚO) Vizsga indítása, lefolytatása, vizsgaértékelő lap megtekintése, eredmények rávezetése a jegyzőkönyvre(JH-ÚO)Az eredményt tartalmazó vizsgajegyzőkönyv vizsgázókkal történő aláíratása, vizsgázók távozása a vizsgateremből(JH-ÚO) Eredmény-jegyzőkönyvVizsgázó kérésérea vizsgán való részvételről igazoláskiállítása

Elméletivizsgajegyzőkönyv Megfelelő sorszámú számítógéphez ültetés(JH-ÚO)NEMIGEN



2.9.3.5 . Szóbeli elméleti vizsga engedélyezése egyedi kérelemre egészségügyi okból, illetve magyar nyelvet nem beszélő vizsgázó esetébenSzóbeli vizsgakérelem beérkezéseJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)

Másodfokú határozat

Kérelem
Elutasító határozatMegfelel-e a jogszabályi követelményeknek?(JH-ÚO) Felterjesztő levél

Szóbeli vizsga alapjául szolgáló dokumentumok megfelelőségénekvizsgálata(JH-ÚO) Kérelem elutasításaJogorvoslatfennáll-e?(JH-ÚO) Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléBAZMKHBAZMKH  Hatósági FőosztályVégleges döntés:szóbeli vizsgára bocsátásra való jogosultság megállapításaJH-ÚO Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály
Illetékesség fennáll-e(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)Áttétel illetékességgel rendelkező másikhatósághoz(JH-ÚO)    Visszautasító végzésÁttételt elrendelővégzés

Végleges elutasító határozat
Végleges határozat

NEMIGEN NEMIGEN NEMIGEN NEMIGEN



2.9.3.6 Megszervezi, vezényeli a közúti járművezetők gyakorlati vizsgáit (rutin, járműkezelés, forgalom, biztonságos üzemeltetés)Gyakorlati vizsgaigények beérkezéseiskolavezetők, szakoktatókrészérőlJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Szakterületi Bizonylati Albumszerinti „vizsgalejelentő”formanyomtatványTeljesíthető-e?(JH-ÚO) Vizsgaigények visszaigazolása, avizsgák helyéről, időpontjáról képzőszervek, iskolavezetők, szakoktatók részére(JH-ÚO)
A vezényelt vizsgajegyzőkönyvek kezelése a titkosság elveinek figyelembevételévela vizsgák kezdetéigJH-ÚO

Vizsgaigény elutasítása, visszaadása az igénylőnekhiánypótlásraElfogadás
Vizsgahelyszínek és időpontok koordinálása(JH-ÚO)Gyakorlati vizsgák kategóriánként és tárgyanként történő megszervezése(JH-ÚO)Megfelelő kategória vizsgáztatására jogosult vizsgabiztos vezényléseadott jegyzőkönyvhöz(JH-ÚO)Vizsgabiztosok tekintetében a kizáró és az összeférhetetlenségi okok vizsgálata(JH-ÚO) Vizsgabiztosok napi vezénylési ütemtervea KATVIZSG-Programban

Szakterületi Bizonylati Album szerinti„vizsgalejelentő” formanyomtatványSzakterületi Bizonylati  Albumszerinti „vizsgalejelentő”formanyomtatvány
NEMIGEN



2.9.3.7 Ellenőrzi a gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeit. Elkészíti a vizsgajegyzőkönyvet, vizsgát követően rögzíti az eredményeket.Feltételek ellenőrzése:életkori, egészségügyi, kategória-előfeltételi,tanfolyam-teljesítési, vizsgadíj fizetési feltételek(továbbiakban: JH-ÚO)Megfelelnek-e?Elegendőek-e?(JH-ÚO)Gyakorlati vizsgadíj befizetések vizsgázók anyagához történő hozzárendelése aPÉNZTÁR-Programban(JH-ÚO)
A gyakorlati vizsgák befejezése után a vizsgajegyzőkönyvekfeldolgozása a KATVIZSG-Programban JH-ÚO

Vizsgajelentő visszaadásaa képzőszerveknekhiánypótlásraVizsgára bocsátáslehetőségénekbiztosítása     Bizonylati album szerinti„Vizsgalejelentőformanyomtatvány”  Készpénzesvizsgadíj befizetésétigazoló számviteli bizonylatVizsgázók vizsgáinak teljesítésére rendelkezésre álló határidők szem előtt tartása.Pótvizsgára vonatkozó előírások betartása: legkorábban 3 munkanap elteltével írható ki újabb vizsgára(JH-ÚO)Gyakorlati vizsgajegyzőkönyvek elkészítése konkrét vizsgaidőpontra és vizsgahelyszínre vizsgatárgyanként:Járműkezelés, rutin, biztonságos üzemeltetés és forgalom(JH-ÚO)Vizsgajegyzőkönyvek átadása a vizsgabiztosok vezénylését végző vezető részére(JH-ÚO) Gyakorlati vizsgajegyzőkönyvEredmények rögzítése:Megfelelt/Nem felelt meg/Nem jelent megVonalkóddal ellátott vizsgaminősítőlapok digitális rögzítéseMenettávolságokrögzítése:tól-ig =összes kilométer 
  Átutalásosvizsgadíj befizetésétigazoló számviteli bizonylat

NEMIGEN



2.9.3.8 Lebonyolítja a járművezetők kategóriás gyakorlati vizsgáit a személyi és tárgyi feltételek ellenőrzését követőenA vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzésea vizsga megkezdése előttJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)

A vizsga megkezdhető-e?(JH-ÚO)
Vezetési kartonok megléte és szabályos vezetése:adott járműkategóriára előírt kötelező menettávolság teljesülése(JH-ÚO)

A vizsga végén vizsgaeredmény közlése, döntés indokolása, vizsgázóval történő aláíratása, tájékoztatás adása a további teendőiről JH-ÚO
A vizsgáztatás megtagadása, rávezetése a vizsgajegyzőkönyvre„Jk” és „R”vizsga esetén a vizsgapálya megfelelőségének, berendezésének vizsgálata a feladatok végrehajthatósága szempontjából.„Bü” vizsga esetén a vizsgaterem felszereltségének, hőmérsékletének ellenőrzése, az állapot dokumentálása teremnapló alkalmazásával(JH-ÚO)Vizsgajegyzőkönyvön szereplő vizsgázó okmányainak ellenőrzése:érvényes személyazonosító okmány, ill. vezetői engedély, kategória előfeltételesetén az arról kiadott Vizsgaigazolás(JH-ÚO)Vizsga megkezdése, vizsgafeladatok végrehajtása(vizsgaútvonal, illetve vizsgatétel húzása után)(JH-ÚO) Gyakorlati vizsgajegyzőkönyv

Szakoktató okmányainak ellenőrzése:érvényes vezetői engedély és szakoktatói igazolvány(JH-ÚO)Jogszabályi követelményeknek megfelelő paraméterekkel rendelkező oktató járműés dokumentumainak ellenőrzése:forgalmi engedély és oktató jármű igazolás („fehér kártya”)(JH-ÚO)

Megfelelt:hátralévő vizsgáitfolytathatja, illetve a vizsgaigazolás kiadhatóNem feleltmeg:pótvizsgát tehet
Gyakorlati vizsgajegyzőkönyvTeremnaplóNEMIGEN



2.9.3.9 Pénzkezelési feladatot lát el: a PÉNZTÁR-Program alkalmazásával beszedi a készpénzben a vizsgadíjakat, kezeli az átutalásokat is.PÉNZTÁR-Programban rögzíti a befizetéseketJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)A kész számviteli bizonylat nyomtatása két példányban:1/2 a befizetőé, 2/2 a vizsgaanyagba kerül(JH-ÚO)

A szigorú számadású nyomtatványok vezető általi aláírása utáni, meghatározottpéldányai, a díjösszesítős lista és a számviteli bizonylati lista 1-1 példányaés a csatolt postai feladóvevény továbbítása a BAZMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályrészére, a bevétel forrásprogramban történő rögzítése céljából (JH-ÚO)
Írásbeli kérelemre az elveszett, fel nem használt számviteli bizonylat helyettaz eredetivel mindenben megegyező számviteli bizonylat másodlatot állít ki és aláírással átvetet(JH-ÚO)Pénztárzárás minden nap a „Napi zárás” menüpontban, díjösszesítős lista nyomtatása, melyen az aznapi bevételi végösszeg megjelenik,ésszámviteli bizonylati lista nyomtatása(JH-ÚO)Napi bevételi pénzösszeg címletezése, listázása; postai feladóvevény kitöltése:az NFM Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára történő továbbítása(JH-ÚO)

Vizsgakategóriához és vizsgatárgyhoz tartozó díjtétel kiválasztása,darabszám megjelölése, hozzárendelése a befizetőhöz=fizetendő összeg megjelenése.Átvett pénzösszeg és a fizetendő összeg különbözeteként megjelenik a visszajáró összeg.(JH-ÚO)Készpénzes befizetés kezelése(JH-ÚO) Csoportos befizetésekEgyéni befizetések
Pénztárban lévő pénzösszeg átszámolása, a díjösszesítős listán lévővégösszeggel való egyezőségének vizsgálata. A pénztárban maradó váltópénzkészlet (50.000 Ft) címletezése, nyomtatványra felvezetése, tárolása(JH-ÚO)Szigorú számadású nyomtatványok kitöltése(JH-ÚO) A borítékolt pénzösszeg, a postai befizetési bizonylat, és a címletjegyék szállítása, feladása a kijelölt postahivatalba(JH-ÚO)

  Számviteli bizonylat+Befizetők listájaSzámviteli bizonylatKülső befizetőnevére:Adatainak rögzítése a  számviteli bizonylathoz Vizsgázónevéreiktatószámalapján Számviteli bizonylatmásodlatDíjösszesítős lista Számviteli bizonylatilistaBevételi pénztárbizonylat Kiadási pénztárbizonylatIdőszaki pénztárjelentés



2.9.3.10 A vizsgaigazolásokat elektronikusan továbbítja a BM Központi Adatnyilvántartó felé, illetve az ügyfél kérésére papír formátumban állítja ki.Előző napi sikeres vizsgázókról átadás jegyzőkönyv készítése(továbbiakban: JH-ÚO)

Kiállítható-e?(JH-ÚO)
A vizsgaigazolással kapcsolatos ügyintézéskor a megjelenő ügyfél személyes adatainak személyi okmányai alapján történőegyeztetése, szükség esetén korrekció elvégzése a személyi törzsben(JH-ÚO)

KATVIZSG-Program által generált vizsgaigazolás számának rávezetésea jelentkezési lapra, papír formátum esetén átvételkor a jelentkezési lapügyféllel való aláíratása JH-ÚO
Hiánypótlásra vár

Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum ügyfél részéről történőbemutatása esetén a dokumentum hitelesítése azon személyek vonatkozásában, akikre az erre vonatkozó jogszabály korábbi rendelkezései az irányadóak(JH-ÚO)Vizsgaigazolás kiállítási feltételeinek ellenőrzése(JH-ÚO)Jelentkezési lapok mellékelése, előkészítése vizsgaigazolás kiállításához(JH-ÚO) Átadási jegyzőkönyvOrvosi alkalmasságivéleményAlapfokú iskolaivégzettségetigazolóokmány
A kiállíthatóság valamennyi feltételének ellenőrzése(JH-ÚO)Kiállítható-e?(JH-ÚO) Milyenformátumban?(JH-ÚO) Papír formátumúvizsgaigazolás kiállítása és kiadása az ügyfél kéréséreElektronikus  vizsgaigazolás kiállítása és továbbítása Elektronikus vizsgaigazolásPapír formátumúvizsgaigazolás

NEMIGEN



2.9.3.11. Közlekedésigazgatási hatóságok, rendőrhatóságok megkeresésére járművezetői vizsgákról hatósági bizonyítványt állít ki, adatot szolgáltat.Hivatalból történő megkeresés beérkezéseJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Másodfokú határozat

MegkeresésElutasító határozatElegendőek-e?Elég pontosak-e?(JH-ÚO) Iratfelterjesztő levél
Megkeresés benyújtásának alapjául szolgáló adatok, információkelfogadhatóságának vizsgálata(JH-ÚO) Kérelem elutasításaJogorvoslatfennáll-e?(JH-ÚO) Iratfelterjesztés BAZM-i Kormányhivatal(BAZMKH) feléBAZMKH Hatósági FőosztályVégleges döntés:megkeresés tárgyában a kért adatok igazolása, mellékletként a Vizsgaigazolás megküldése(továbbiakban: JH-ÚO)

Másodfokú eljáráslefolytatásaKH Hatósági főosztályKorábban tett vizsgáról igazolás kiállítása a KATVIZSG-programban Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály Vizsgaigazolás hatósági vizsgáról
Végles elutasító határozatNEMIGEN NEMIGEN



2.9.3.12. A gépjárművezetési gyakorlatból öt sikertelen vizsgát tett vizsgázók rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának ügyét intéziAz 5. sikertelen gyakorlati vizsga utáni pályaalkalmassági vizsgálatra (PÁV) szóló jelentkezési lap és tájékoztatás átadása a vizsgázó részéreJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
VÉGZÉS

TÁJÉKOZTATÓ a 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet alapjánMegfelelően,pontosan van-e kitöltve?(JH-ÚO) Személyi törzsadatlap
Jelentkezési lap megérkezése a vizsgázótól5.sikertelen forgalmi vizsga utánipályaalkalmassági vizsgálatra(JH-ÚO) Visszaadáshelyesbítésre

A vizsgálati eljárásban hozott döntés NFM-től történő megérkezése után az eredmények megfelelő kezelése( JH-ÚO)
„Áttétel hivatalból” a hatáskörrel rendelkező NFM Pályaalkalmassági Vizsgálati Hatósági Főosztályhoz(JH-ÚO)

HATÁROZATközléssel végleges

JELENTKEZÉSI LAPPályaalkalmassági vizsgálatra
Jogorvoslatfennáll-e?(JH-ÚO) Nincs önálló fellebbezésnek helye

Jelentkezési lap elfogadásaA vizsgázó személyi törzs adatlapjánaknyomtatása a KATVIZSG-programbólJelentkezési lapjához csatolása(JH-ÚO)
PÁV „alkalmatlan” minősítés:Tiltott állományban marad a vizsgázóPÁV „alkalmas” minősítés:folytathatja vizsgáit avizsgázó

Helyesbítés utáni leadásNEMIGEN
NEM



2.9.3.13.Vizsgázók iratanyagának átkérése más megyei közlekedési hatóságoktól, ill. kérésükre más megyébe áthelyezésKérelem beérkezése tanuló iratanyagának más megyéből történő áthelyezésére( „Megkeresés”)Járási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)

Kísérő levél

KÉPZÉSI IGAZOLÁS Bizonylati Album szerint Megfelelően,pontosan van-e kitöltve?(JH-ÚO)Képzési igazolás vizsgálata(JH-ÚO) Nem: visszaadáshelyesbítésre
Küldés: „Másik képviseletre helyezés” rögzítésa KATVIZSG-programban(továbbiakban: JH-ÚO)

Képzési igazolás elfogadásaMegkeresés:áthelyezéskérése más megyéből(JH-ÚO) VisszaadáshelyesbítésreHelyesbítés után
Igazolást kibocsátóképző szerv adataiTanuló és képzés adataiTanulói nyilatkozatElbocsátó közlekedési hatóság adatai

Megérkezéskor „ügy átvétele másik képviseletről” rögzítés a KATVIZSG-programban(továbbiakban: JH-ÚO)Megkeresés érkezése más megyei közlekedésihatóságtól:iratanyag hozzájuk történő áthelyezése tárgyában.( „Megkeresés”)(továbbiakban: JH-ÚO):
VÉGZÉS, mely ellenönálló fellebbezésnek nincs helyeKísérő levélVÉGZÉS, mely ellenönálló fellebbezésnek nincs helye

NEMIGEN



2.9.3.14. Ellátja a járművezetői vizsga felfüggesztésével és érvénytelenítésével járó feladatokatVizsgázó vizsgájának felfüggesztéseJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)Milyen okból?(JH-ÚO)

Vizsgaigazolás, illetve eltiltás hatálya alatttett vizsgák érvénytelenítéseJH-ÚO

Vizsgán előfordulórendkívüli eseménymiatt – önhibájánkívül (pl. műszakihiba v. egészségügyiok miatt)Vizsga szándékosmegzavarása;vizsgabiztosbefolyásolása Jegyzőkönyvet veszfel a vizsgabiztos
HATÁROZATJegyzőkönyvet veszfel a vizsgabiztos

Milyen Okból?(JH-ÚO) Megküldésa megkeresőhatóságnak HATÁROZAT,mely fellebbezésretekintet nélkül végrehajtható

Kérelemre újbóli vizsgárakiírás vizsgadíj ismételtbefizetése nélkül(JH-ÚO)
A vizsgázó vizsgáiteltiltás hatálya alatttette, de erről nemnyilatkozott

Megküldésaz ügyfélnek
Más hatóság értesítésére:közokirat hamisításról(pl:hamisított iskolaibizonyítvány bemutatása)

VÉGZÉS:engedély megadásaJogkövetkezmény:Szakoktató eltiltása(legfeljebb 6 hónapra);Vizsgázó eltiltása (legfeljebb 3 hónapra)JH-ÚOVizsgaigazolás (vizsgák) érvénytelenítése(továbbiakban: JH-ÚO)



2.9.3.15. Vizsgázó eltiltása a vizsgázástólVizsgán előforduló rendkívüli eseményről jegyzőkönyvetvesz fel a vizsgabiztosJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Jegyzőkönyv
Megsértette-ea szabályokat?(JH-ÚO)Esemény vizsgálata:A vizsgázó magatartásával megsértette-e a járművezetőkvizsgáztatására vonatkozó szabályokat(JH-ÚO) További intézkedést nem igényel az eset

IratfelterjesztésBAZM-i Kormányhivatal Hatósági Főosztálya felé BAZMKH Hatósági Főosztály Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály

Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO)
VÉGZÉS:önálló fellebbezésneknincs helyeHATÁROZATJogorvoslatfennáll-e?(JH-ÚO)Eljárás megindítása(JH-ÚO)Eljárás lefolytatása(JH-ÚO)DÖNTÉS:Vizsgázó vizsgától való eltiltásalegfeljebb 3 havi időtartamraJH-ÚO Iratfelterjesztő levélHATÁROZAT:véglegessé válik
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2.9.3.6. Ellátja a hatóság ügyfélszolgálati tevékenységét:valamennyi ügyintéző saját feladatkörébenÜgyfélszolgálati teendők személyesen és telefonon keresztül történő ellátásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)Elméleti vizsgákkal kapcsolatos ügyintézés(JH-ÚO)

Az osztály ügyfélszolgálati tevékenységének teljes körű, pontos, maradéktalan ellátása az ügyfelek megelégedését szolgálvaJH-ÚO

Alap- és pótvizsgák ütemezése,vizsgaanyagok ellenőrzése, átvétele, rögzítése, visszaigazolásaAlap- és pótvizsgák ütemezése,vizsgalejelentők átvétele,visszaigazolásaGyakorlati vizsgákkal kapcsolatos ügyintézés(JH-ÚO)Utánképzés ügyintézési feladatainak ellátása(JH-ÚO)Legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló iskolai bizonyítványokkezelése(JH-ÚO)Vezetési kartonokkal kapcsolatos teendők(JH-ÚO)Egyedi kérelmek intézése(JH-ÚO)Vizsgaigazolásokkal kapcsolatos feladatok ellátása(JH-ÚO)
Tájékoztatás a folyamatról,jelentkezők regisztrálása,beosztás feltárásra, programokra,vizsgákra, utánképzési kötelezettség teljesítéséről igazolás kiállítása, továbbítása, listázásaÉrvényesítés:iktatószám, sikeres elméleti vizsga rávezetése, vonalkóddal történő ellátásarögzítés a KATVIZSG-programban,átadási listán aláíratásEredeti bizonyítványok elfogadhatóságának megállapítása,másolatok hitelesítéserögzítés a KATVIZSG-programbanIgazolási kérelem vizsgáról való távolmaradásról,tanuló-áthelyezők megyén belül és kívül,PÁV-ra jelentkezés továbbítása,szóbeli, tolmácsos vizsgák kérelmei,szaktanfolyami igazolványok cseréjével,pótlásával kapcsolatos ügyintézéssFeltételek ellenőrzése,Vizsgaigazolás kiállítása, továbbítása elektronikusan, illetve kérésre papíralapontörténő kiadása



2.9.3.17. Járművezetéshez kapcsolódó ellenőrzési tevékenységet vége :komplex (átfogó), tematikus ellenőrzést és célvizsgálatot.KOMPLEX (átfogó) ellenőrzés végzéseJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Fenn áll-e hiányosság,szabálytalanság?(JH-ÚO)

TEMATIKUS  ellenőrzés elvégzése:nagyobb számú tanuló vonatkozásában(JH-ÚO)
Az ellenőrzés lefolytatásának, megállapításainak jegyzőkönyvbe foglalása JH-ÚO

CÉLELLENŐRZÉS elvégzése valamely konkrét tárgyban(JH-ÚO)
Ellenőrzésijegyzőkönyv

Ellenőrzés lefolytatása a helyszínen (15-20 tanuló esetében szúrópróbaszerűen)(JH-ÚO)Ellenőrzés előkészítése(JH-ÚO) Előző 2 év során keletkezettdokumentációkTárgyi és személyi feltételek(terem, pálya,ügyfélfogadó)Előző 2 év során keletkezettdokumentációkTanulólista KATVZSG-PROGRAMBÓLHonlap mérőszámainakellenőrzéseElőző ellenőrzésekáttekintése Vezetési kartonHavi óraütköztetőTanuló nyilvántartásTanulmányi szerződésTanulmányi naplóNyitvatartásTanfolyamok megtartásaVezetési kartonokHonlapRutinpályaNincsjogkövetkezményVanjogkövetkezmény  Szóbeli figyelem-felhívás jegyzőkönyvbenFigyelmeztetésSzabálysértésibírság JegyzőkönyvVégzésHatározatNEMIGEN



2.9.3.18. Az utánképzésre jelentkezőket regisztrálja az UTÁNKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMBAN, beosztja őket FELTÁRÓ foglalkozásraÜgyfél jelentkezése utánképzésreJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Utánképzésre kötelezett-e?(JH-ÚO)Regisztrálás az UTÁNKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMBAN(JH-ÚO)

Utánképzésre kötelezettek feltáró foglalkozásra beütemezése,értesítés átadásaJH-ÚO
Nincs továbbiteendő

Számviteli bizonylatFeltárás díjának befizetése pénzkezelő helyen(JH-ÚO Értesítőlapfeltárásra beosztásról

Tájékoztatás adása az utánképzés menetéről, várható időtartamáról és költségeiről(JH-ÚO) Az ügyben előzményként keletkezett iratok ( okmányirodai , rendőrségi,ügyészségibírósági ) átvizsgálása(JH-ÚO)
Személyi adatok,csatolt határozatok iktatószáma,eltiltás oka, előzmények,nyilatkozat kitöltése

NEMIGEN



2.9.3.19. Megszervezi és elvégzi a feltáró foglalkozásokat, kijelöli a feltáró csoport (explorációs team) tagjait, megszervezi a team-ülést.Feltárással kapcsolatos folyamat végrehajtásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)Kijelöli a feltárás időpontját, besorolja a jelentkezőket(JH-ÚO)

Feltárási folyamat lezárása: utánképzésre kötelezett számára megállapítottprogramra irányítása JH-ÚO

FeltárópszichológusKijelöli a feltáró csoport tagjait ( 3 fős „EXPLORÁCIÓS-TEAM” ) úgy, hogy abban valamennyi résztevékenység elvégzésére legyen minősített szakember(JH-ÚO) A feltáró csoport vezetőjét a közlekedési hatóság illetékes vezetője bízza meg a csoport tagjai közül(JH-ÚO)Jegyzőkönyvek alapján a feltárás elvégzése,kezelése(JH-ÚO)Elkészíti a feltárás jegyzőkönyveit az UTÁNKÉPZÉSI PROGRAM-ból, illetveazok mellékleteit :explorációs lap, elméleti és gyakorlati minősítő lapok(JH-ÚO)Team-ülés: bizottságilag megállapítják az utánképzésre kötelezés alapjául szolgáló cselekmény, valamint a feltárás részeredményeinek összevetéseután azt a programot, amely a probléma megoldását leghatékonyabban szolgálja(JH-ÚO)
ElméletifeltáróvizsgabiztosGyakorlatifeltáróvizsgabiztos

Beosztás utánképzésprogramra
Jegyzőkönyv:Feltárás, Közlekedésismeretek,Gyakorlati vezetés,pszichológus



2.9.3.19. Megszervezi és elvégzi a feltáró foglalkozásokat, kijelöli a feltáró csoport (explorációs team) tagjait, megszervezi a team-ülést.Feltárással kapcsolatos folyamat végrehajtásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)Kijelöli a feltárás időpontját, besorolja a jelentkezőket(JH-ÚO)

Feltárási folyamat lezárása: utánképzésre kötelezett számára megállapítottprogramra irányítása JH-ÚO

FeltárópszichológusKijelöli a feltáró csoport tagjait ( 3 fős „EXPLORÁCIÓS-TEAM” ) úgy, hogy abban valamennyi résztevékenység elvégzésére legyen minősített szakember(JH-ÚO) A feltáró csoport vezetőjét a közlekedési hatóság illetékes vezetője bízza meg a csoport tagjai közül(JH-ÚO)Jegyzőkönyvek alapján a feltárás elvégzése,kezelése(JH-ÚO)Elkészíti a feltárás jegyzőkönyveit az UTÁNKÉPZÉSI PROGRAM-ból, illetveazok mellékleteit :explorációs lap, elméleti és gyakorlati minősítő lapok(JH-ÚO)Team-ülés: bizottságilag megállapítják az utánképzésre kötelezés alapjául szolgáló cselekmény, valamint a feltárás részeredményeinek összevetéseután azt a programot, amely a probléma megoldását leghatékonyabban szolgálja(JH-ÚO)
ElméletifeltáróvizsgabiztosGyakorlatifeltáróvizsgabiztos

Beosztás utánképzésprogramra
Jegyzőkönyv:Feltárás, Közlekedésismeretek,Gyakorlati vezetés,pszichológus



2.9.3.20. Beosztja utánképzési programra a kötelezetteket, a program elvégzésére jogosult, megbízott képzőszervhez irányítja őket.Programok megszervezésének elkészítése: megbízásokadása a jogosult képzőszerveknek , adott program időpontjának, helyszínének kitűzéseJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)Utánképzésre kötelezettek jelentkezése a feltáráson megállapítottprogramon való részvételre(JH-ÚO)
A program megtartását követően a leadott,  megfelelően kitöltött Utánképzéses Napló és Jelenléti ív alapján rögzíti az eredményeket. A képzőszerv statisztikájának Utánképzés-Programból történő listázása után a mellékelt számlát teljesítésigazolással továbbítja a BAZMKH Pénzügyi Osztálya felé átutalással történő kifizetésre.( JH-ÚO)

Program (programok) díjának befizetése apénzkezelő helyen(JH-ÚO) Az előzetesen kitűzött, megszervezett program elvégzésére jogosultképzőszervhez irányítja a díj befizetésének bizonylatát benyújtó kötelezetteket.(JH-ÚO)Elkészíti és kiadja a képzőszerveknek a program megtartásához az Utánképzési Naplót és a jelenléti ívet. ( UTÁNKÉPZÉSI programból előállított és kinyomtatott)(JH-ÚO) Teljesítésigazolás
Számvitelibizonylat

Utánképzési naplóés jelenléti ívÉrtesítés programelvégzésére



2.9.3.21. Utánképzés teljesítéséről jogszabály által előírt adattartalmú igazolás kiállítása és küldése elektronikus úton a BM. Központi Adatnyilvántartónak.Adott program megtartása után a képzőszerv leadja az átvettanyagot (Napló, jelenléti ív) , melynek alapján az eredmények rögzítésreés lezárásra kerülnek az Utánképzési programban.Járási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)Kiállítható-eaz Igazolás?(JH-ÚO)Elméleti vizsgára kiírás I. Programesetén(JH-ÚO)
Utánképzési kötelezettség teljesítéséről IGAZOLÁS kiállítása az UTÁNKÉPZÉSI programban és elektronikus továbbítása a BM. KözpontiAdatnyilvántartó felé, ahonnan a visszaigazolás azonnal megérkezik.JH-ÚO

Ha a kötelezettnek olyanProgram elvégzését állapítottákmeg, mely vizsgaköteles is.I. Program: Kresz vizsgaII. Program:gyakorlati vizsga
Kiállítható azIgazolás utánképzésteljesítéséről

I. Program elméletivizsgajegyzőkönyveSikeres elméleti vizsgaeredmény rögzítése(JH-ÚO)Sikeres gyakorlati vizsgaeredmény rögzítése(JH-ÚO) Elektronikusan generált sorszámú IGAZOLÁSII. Programgyakorlati vizsgajegyzőkönyveGyakorlati vizsgára kiírás II. Programesetén(JH-ÚO)
Igazolásoklistája

NEM IGEN



2.9.3.22. Igazolási kérelem elbírálása vizsgadíj ismételt befizetésének mellőzése tárgyábanIgazolási kérelem beérkezése vizsgánvaló meg nem jelenés indokoltságáraJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Kérelem
Megfelel-e a jogszabályi követelményeknek?(JH-ÚO)Igazolási kérelem alapjául szolgáló dokumentumelfogadhatóságának vizsgálata(JH-ÚO) Jogorvoslatfennáll-e ?(JH-ÚO) Iratfelterjesztés B.A.Z. M-i Kormányhivatal(BAZMKH) feléBAZMKH Hatósági FőosztályVégleges döntés:engedély megadása vizsgadíj ismételt befizetése nélküli vizsga letételéreJH-ÚO Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály
Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)  Visszautasítóvégzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékességgelrendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)  Elutasító határozatIratfelterjesztő levél

    Kérelemnek helyt adó határozat
Kérelem elutasítása(JH-ÚO)  Elutasító határozatvéglegessé válik

Másodfokú határozat

NEMIGEN NEMIGEN NEM NEMIGENIGEN



2.9.3.23. Közutak, közforgalom elől el nem zárt magánutak engedélyezése Építtető vagy meghatalmazottja kérelme és mellékletei(Tervdokumentáció)Járási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Hiányos-e?(JH-ÚO)Tervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)
Tisztázható?Hozzájárulnak-e?(JH-ÚO) Iratfelterjesztés B.A.Z.M-i Kormányhivatal(BAZMKH)  feléBAZMKH Hatósági főosztályVégleges döntés:engedély megadása, mert megfelelaz előírásoknak(JH-ÚO) Másodfokú eljáráslefolytatása BAZMKHHatósági Főosztály

Illetékességfennáll-e? (JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Eljárás megszüntetése(JH-ÚO)  Eljárást megszüntetővégzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékességgelrendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)  Számviteli bizonylat
VÉGZÉS    Kérelemnek helyt adó határozat

Számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-ÚO)BAZMKH Pénzügyi és GazdaságiFőosztály részéreSzámviteli bizonylatelküldése(JH-ÚO)Hiánypótlásrafelszólítás(JH-ÚO)  VÉGZÉSFüggő hatályú határozat (JH-ÚO)  HATÁROZAT VÉGZÉSSzakhatóságok megkeresése(JH-ÚO)Tényállás tisztázása:helyszíni szemle,szakhatóságiállásfoglalások, hiánypótlások beérkezése(JH-ÚO) Eljárás megszüntetése, mert nemtisztázható a tényállás (hiányos)(JH-ÚO)Engedély elutasítása, mert nemjárult hozzá a szakhatóság(JH-ÚO)Jogorvoslatfennáll-e??(JH-ÚO) Iratfelterjesztő levél HATÁROZAT    Kérelemnek helyt adó határozat,végzés véglegessé válikMásodfokú határozat
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2.9.3.24. Magánutak megnyitásának, elzárásának engedélyezéseAz út kezelője vagy tulajdonosa beadja a kérelmet(Tervdokumentáció)Járási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Hiányos-e?(JH-ÚO)Kérelem és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)
Tisztázható?Hozzájárulnak-e?(JH-ÚO) Iratfelterjesztés B..A.Z.M-i Kormányhivatal(BAZMKH)  feléBAZMKH Hatósági FőosztályVégleges döntés:engedély megadása, mert megfelelaz előírásoknak(JH-ÚO) Másodfokú eljáráslefolytatása BAZMKHHatósági Főosztály

Illetékességfennáll-e? (JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Eljárás megszüntetése(JH-ÚO)  Eljárást megszüntetővégzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékességgelrendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)  Számviteli bizonylat
VÉGZÉS    Kérelemnek helyt adó határozat

Számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-ÚO)BAZMKH Pénzügyi és GazdaságiFőosztály részéreSzámviteli bizonylatelküldése(JH-ÚO)Hiánypótlásrafelszólítás(JH-ÚO)  VÉGZÉSFüggő hatályú határozat, értesítés helyszíni szemléről (JH-ÚO)  HATÁROZAT VÉGZÉSSzakhatóságok megkeresése,helyszíni szemle lefolytatása(JH-ÚO)Tényállás tisztázása:helyszíni szemle,szakhatóságiállásfoglalások, hiánypótlások beérkezése(JH-ÚO) Eljárás megszüntetése, mert nemtisztázható a tényállás (hiányos)(JH-ÚO)Engedély elutasítása, mert nemjárult hozzá a szakhatóság(JH-ÚO)Jogorvoslatfennáll-e??(JH-ÚO) Iratfelterjesztő levél HATÁROZAT    Kérelemnek helyt adó határozat,végzés véglegessé válikMásodfokú határozat
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2.9.3.24. Országos közút és helyi közút átminősítéseKérelem beérkezése. Átadó és átvevő közös kérelme:Magyar Közút Zrt. (átadó), helyi önkormányzat (átvevő).Járási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Hiányos-e?(JH-ÚO)Kérelem, mellékletek és előzetes megállapodás áttanulmányozása(JH-ÚO)
Tisztázható?Hozzájárulnak-e?(JH-ÚO) Iratfelterjesztés B.A.Z. M-i Kormányhivatal(BAZMKH)  feléBAZMKH Hatósági FőosztályVégleges döntés:engedély megadása, mert megfelelaz előírásoknak(JH-ÚO) Másodfokú eljáráslefolytatása BAZMKHHatósági Főosztály

Illetékességfennáll-e? (JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Eljárás megszüntetése(JH-ÚO)  Eljárást megszüntetővégzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékességgelrendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)  Számviteli bizonylat
VÉGZÉS    Kérelemnek helyt adó határozat

Számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-ÚO)BAZMKH Pénzügyi és GazdaságiFőosztály részéreSzámviteli bizonylatelküldése(JH-ÚO)Hiánypótlásrafelszólítás(JH-ÚO)  VÉGZÉSFüggő hatályú határozat  (JH-ÚO)  HATÁROZATTényállás tisztázása, hiánypótlások beérkezése(JH-ÚO) Eljárás megszüntetése, mert nemtisztázható a tényállás (hiányos)(JH-ÚO)Jogorvoslatfennáll-e??(JH-ÚO) Iratfelterjesztő levél    Kérelemnek helyt adó határozat,végzés véglegessé válikMásodfokú határozat

NEMIGEN NEMIGEN NEM
IGEN NEMIGENNEM

IGEN



2.9.3.26.Vasúti gyalogos átkelőhely engedélyezéseKérelem és mellékletei beérkezése az építtetőtől:általában a MÁV Zrt-től(Tervdokumentáció 3 példányban)(továbbiakban: JH-ÚO)
Hiányos-e?(JH-ÚO)Tervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)

Megfelel-e az előírásoknak?(JH-ÚO) Iratfelterjesztés BAZ.M-i Kormányhivatal(BAZMKH) feléBAZMKH Hatósági FőosztályVégleges döntés:építési engedély kiadása,mert mindenben megfelel akövetelményeknek(JH-ÚO) Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály

Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Eljárás megszüntetése(JH-ÚO)  Eljárást megszüntetővégzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel hatáskörrel rendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)  Számviteli bizonylat
    Kérelemnek helyt adó határozat végleges

Számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-ÚO)Pénzügyi és GazdaságiFőosztály részéreSzámviteli bizonylatelküldése(JH-ÚO)Igen: Hiánypótlásrafelszólítás(JH-ÚO)  VÉGZÉSFüggő hatályú határozat, helyszíni szemlére meghívó a rendőrségnek(JH-ÚO)  HATÁROZAT Helyszínen felvettjegyzőkönyvHelyszíni szemle lefolytatása(JH-ÚO)Tényállás tisztázása:helyszíni szemle,rendőrségiállásfoglalás, hiánypótlások beérkezése(JH-ÚO) Engedély elutasítása, mert nemjárult hozzá a rendőrség(JH-ÚO)Jogorvoslatfennáll-e??(JH-ÚO) Iratfelterjesztő levél Elutasító HATÁROZAT VÉGZÉS
NEMNEMIGENIGEN NEMIGEN  Utólag készítettemlékeztetőNEMIGEN  Elutasító HATÁROZAT végleges MÁSODFOKÚHATÁROZATNEMIGEN



2.9.3.27. Ideiglenes vasúti átjáró engedélyezése, megszüntetéseKérelem és mellékletei beérkezése az építtetőtől:általában a MÁV Zrt-től(Tervdokumentáció 3 példányban)(továbbiakban: JH-ÚO)
Hiányos-e?(JH-ÚO)Tervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)

Megfelel-e az előírásoknak?(JH-ÚO) Iratfelterjesztés BAZ.M-i Kormányhivatal(BAZMKH) feléBAZMKH Hatósági FőosztályVégleges döntés:építési engedély kiadása, mert mindenben megfelel akövetelményeknek.Ideiglenes megszüntetésről döntés (végleges megszüntetés nem hatáskörünk.)(JH-ÚO) Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály

Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Eljárás megszüntetése(JH-ÚO)  Eljárást megszüntetővégzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel hatáskörrel rendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)  Számviteli bizonylat
    Kérelemnek helyt adó határozat végleges

Számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-ÚO)Pénzügyi és GazdaságiFőosztály részéreSzámviteli bizonylatelküldése(JH-ÚO)Igen: Hiánypótlásrafelszólítás(JH-ÚO)  VÉGZÉSFüggő hatályú határozat, helyszíni szemlére meghívó a rendőrségnek(JH-ÚO)  HATÁROZAT Helyszínen felvettjegyzőkönyvHelyszíni szemle lefolytatása(JH-ÚO)Tényállás tisztázása:helyszíni szemle,rendőrségiállásfoglalás, hiánypótlások beérkezése(JH-ÚO) Engedély elutasítása, mert nemjárult hozzá a rendőrség(JH-ÚO)Jogorvoslatfennáll-e??(JH-ÚO) Iratfelterjesztő levél Elutasító HATÁROZAT VÉGZÉS
NEMNEMIGENIGEN NEMIGEN  Utólag készítettemlékeztetőNEMIGEN  Elutasító HATÁROZAT végleges MÁSODFOKÚHATÁROZATNEMIGEN

Eljárás megszüntetése, mert nemTisztázható a tényállás (hiányos)(JH-ÚO)  VÉGZÉSNEM



2.9.3.28..Közúti gyalogos átkelőhely engedélyezéseKérelem és mellékletei beérkezése helyi önkormányzattólvagy Magyar Közútkezelő Zrt-tőlJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Hiányos-e?(JH-ÚO)Kérelem és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)
Tisztázható-e?hozzájárulnak-??(JH-ÚO) Iratfelterjesztés BAZ.M-i Kormányhivatal(BAZMKH) feléBAZMKH Hatósági FőosztályVégleges döntés:építési engedély kiadása,mert mindenben megfelel akövetelményeknek(JH-ÚO) Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály

Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)  Visszautasító végzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel hatáskörrel rendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)  Számviteli bizonylat
    Kérelemnek helyt adó HATÁROZAT végleges

Számlázáshoz adatszolgáltatás(JH-ÚO)BAZMKHPénzügyi és GazdaságiFőosztály részéreSzámviteli bizonylatelküldése(JH-ÚO)Igen: Hiánypótlásrafelszólítás(JH-ÚO)  VÉGZÉSFüggő hatályú határozat, helyszíni szemlére értesítés küldése(JH-ÚO)  HATÁROZAT Helyszínen felvettjegyzőkönyvHelyszíni szemle lefolytatása(JH-ÚO)Tényállás tisztázása:helyszíni szemle,szakhatóságiállásfoglalások, hiánypótlások beérkezése(JH-ÚO) Engedély elutasítása, mert nemjárult hozzá a szakhatóság(JH-ÚO)Jogorvoslatfennáll-e??(JH-ÚO) Iratfelterjesztő levél Elutasító HATÁROZAT VÉGZÉS
NEMNEMIGENIGEN NEMIGEN  Utólag készítettemlékeztetőNEMIGEN  Elutasító VÉGZÉS,HATÁROZAT végleges MÁSODFOKÚHATÁROZATNEMIGEN

Eljárás megszüntetése, mert nem tisztázható a tényállás (hiányos)(JH-ÚO)  VÉGZÉSNEM



2.9.3.29.Más hatóságok eljárásaiban szakkérdésvizsgálóként történő közreműködés (építésügy)Megkeresés az eljáró hatóságtól:belső szervezeti egységtőlJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Elégséges-ea tényállástisztázásához?(JH-ÚO)Tervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO) MegszüntetésSzakkérdés vizsgálatában  végleges döntés hozzájárulás megadásáról(JH-ÚO)
Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Megkeresés visszautasítása(JH-ÚO)  Visszautasító  végzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel hatáskörrel rendelkezőmásik hatósághoz(JH-ÚO)

    Feljegyzés
 Megszüntetővégzés HATÁROZAT:Szakkérdésbenállásfoglalás

Területi Járási HivatalÉpítésügyi Osztálya  MegkeresésSzakkérdésben állásfoglalás tárgyában megkeresés vizsgálata(JH-ÚO)
Megküldés a TerületiJárási Hivatal Építésügyi OsztályánakVisszajeleznek Határozattal:ha látjuk, hogy döntésükbenbenne van a mi hozzájárulásunkKiadjuk a  határozatot

IGEN NEMIGEN NEMIGEN NEMIGEN



2.9.30.Településrendezési ügyekMegkeresés település rendezési ügyben:adott település polgármestereJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Egyetértünk atervezettel ?(JH-ÚO)

Előzetes tájékoztatás a településrendezési eszközökközlekedési fejlesztésének tartalmáról(JH-ÚO)
Településrendezési eszközök ügyébenkiadott szakvélemény(JH-ÚO)

Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör Fennáll-e?(JH-ÚO) Megkeresés visszautasítása(JH-ÚO)  Visszautasítóvégzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel hatáskörrel rendelkezőmásik hatósághoz(JH-ÚO)
    SZAKVÉLEMÉNYaz elfogadásról

 SZAKVÉLEMÉNY

Település Polgármestere  MegkeresésÁllamigazgatási szervek megkeresése,előzetes tájékoztatás kérése(JH-ÚO)
Kifogást emelünk ésindokoljuk

Megküldjükaz elfogadotteszközökről aszakvéleményt
TájékoztatásIsmételt megkeresés a település polgármesterétől:Szakvélemény kéréseTelepülésrendezési tervek vizsgálata(JH-ÚO)

NEMIGEN NEMIGEN
NEMIGEN



2.9.3.31. Megszervezi, vezényeli a közúti járművezetők kategóriás elméleti vizsgáit.Elméleti alapvizsgára vizsgaanyag és vizsgaigény beérkezései iskolavezetők, szakoktatók részéről,  pótvizsgák esetében befizetés a vizsgázó általJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Szakterületi Bizonylati Albumszerinti „vizsgalejelentő”formanyomtatványTeljesíthető-e?(JH-ÚO) Vizsgaigények visszaigazolása, avizsgák helyéről, időpontjáról képzőszervek, iskolavezetők, szakoktatók, vizsgázók részére(JH-ÚO)
A vezényelt vizsgajegyzőkönyvek kezelése a titkosság elveinek figyelembevételévela vizsgák kezdetéigJH-ÚO

Vizsgaigény elutasítása, visszaadása az igénylőnekhiánypótlásraElfogadás
Elméleti számítógépes alap- és pótvizsga Időpontjának kitűzése(JH-ÚO)A megszervezés, ütemezés szempontjai:vizsgaterem befogadóképessége, számítógép-kapacitása,vizsgatárgyak és kategóriák elméleti vizsgájának időtartama(JH-ÚO)Számítógépes elméleti vizsgabiztosi képesítéssel rendelkezővizsgabiztos vezénylése adott jegyzőkönyvhöz(JH-ÚO)Vizsgabiztosok tekintetében a kizáró és az összeférhetetlenségi okok vizsgálata(JH-ÚO) Vizsgabiztosok napi vezénylési ütemtervea KATVIZSG-Programban

Szakterületi Bizonylati Album szerinti„vizsgalejelentő” formanyomtatványSzakterületi Bizonylati  Albumszerinti „vizsgalejelentő”formanyomtatvány
NEMIGEN Számviteli bizonylat



2.9.3.32. Szakoktató eltiltása a szakoktatói tevékenységtőlVizsgán előforduló rendkívüli eseményről jegyzőkönyvetvesz fel a vizsgabiztosJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Jegyzőkönyv
Megsértette-ea szabályokat?(JH-ÚO)Esemény vizsgálata:A szakoktató magatartásával megsértette-e a járművezetőkvizsgáztatására vonatkozó szabályokat(JH-ÚO) További intézkedést nem igényel az eset

IratfelterjesztésBAZM-i Kormányhivatal Hatósági Főosztálya felé BAZMKH Hatósági Főosztály Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály

Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO)
VÉGZÉS:önálló fellebbezésneknincs helyeEltiltóHATÁROZATJogorvoslatfennáll-e?(JH-ÚO)Szabálysértési eljárás megindítása(JH-ÚO)Szabálysértési eljárás lefolytatása(JH-ÚO)Döntés:Szakoktató eltiltása az oktatástólJH-ÚO Iratfelterjesztő levélHATÁROZAT:véglegessé válik

IGENIGEN NEMIGE N
NEMIGEN

Figyelmeztetés kisebbsúlyú cselekmény eseténIGEN



2.9.3.33.. Vizsgabiztos eltiltása a vizsgáztatásólVizsgán előforduló rendkívüli eseményről jegyzőkönyvetvesz fel a vizsgabiztosJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Jegyzőkönyv
Megsértette-ea szabályokat?(JH-ÚO)Esemény vizsgálata:A vizsgabiztos magatartásával megsértette-e a járművezetőkvizsgáztatására vonatkozó szabályokat(JH-ÚO) További intézkedést nem igényel az eset

IratfelterjesztésBAZM-i Kormányhivatal Hatósági Főosztálya felé BAZMKH Hatósági Főosztály Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály

Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO)
VÉGZÉS:önálló fellebbezésneknincs helyeHATÁROZATJogorvoslatfennáll-e?(JH-ÚO)Eljárás megindítása(JH-ÚO)Eljárás lefolytatása(JH-ÚO)DÖNTÉS:Vizsgabiztos vizsgától való eltiltásaJH-ÚO Iratfelterjesztő levélHATÁROZAT:véglegessé válik

IGENIGEN NEMIGE N
NEMIGEN

Figyelmeztetés kisebbsúlyú cselekmény esetén VÉGZÉS:önálló fellebbezésneknincs helyeTovábbi intézkedést nem igényel az esetIGEN



2.9.3.34. Szükség esetén ellátja a bírságolással kapcsolatos feladatokatVizsgán előforduló rendkívüli eseményről jegyzőkönyvetvesz fel a vizsgabiztosJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Jegyzőkönyv
Megsértette-ea szabályokat?(JH-ÚO)Esemény vizsgálata:A szakoktató magatartásával megsértette-e a járművezetőkvizsgáztatására vonatkozó szabályokat(JH-ÚO) További intézkedést nem igényel az eset

IratfelterjesztésBAZM-i Kormányhivatal Hatósági Főosztálya felé BAZMKH Hatósági Főosztály Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály

Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO)
VÉGZÉS:önálló fellebbezésneknincs helyeBírságolásiHATÁROZATJogorvoslatfennáll-e?(JH-ÚO)Eljárás megindítása(JH-ÚO)Eljárás lefolytatása(JH-ÚO)DÖNTÉS:Szakoktató számára bírságkiszabása JH-ÚO Iratfelterjesztő levélHATÁROZAT:véglegessé válik

IGENIGEN NEMIGEN

NEMIGEN



2.9.3.35 Végzi a vizsgáztatás munkáltatói ellenőrzését                    Ellenőrzési terv elkészítése             Járási Hivatal Útügyi Osztály (továbbiakban: JH-UO)
Fegyelmi vagy munkajogi felelősségrevonás kezdeményezése  Az ellenőrzés eredményealapján megállapítható-ehiányosság vagyszabálytalanság?           Fegyelmi eljárás lefolytatása                 Járási Hivatal Útügyi Osztály         Ellenőrzés lezárása                  Járási Hivatal Útügyi OsztályNem igényeltovábbi teendőt

Ellenőrzési feladatok ellátása, lefolytatása azarra jogosult munkahelyi vezető  részérőlvagy megbízásából. NEMIGEN



2.9.3.36 Utánképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása Hiánypótlásravisszaadva                               Utánképzési eljárás elindítása                  Járási Hivatal Útügyi Osztály (továbbiakban: JH-UO)Feltárásra beosztás(JH-ÚO)Hiányosságfennáll-e?(JH-ÚO) Jegyzőkönyv          Utánképzési igazolás              kiadása, továbbítása(JH-ÚO)      Kormányablakok
Programok meghatározása,programra beosztásProgramok, vizsgák eredményeBMKözpontiNyilvántartó

Jelentkezők fogadása, okmányaik megfelelőségének vizsgálata(JH-ÚO)
IGEN

BMKözpontiNyilvántartó IgazolásUtánképzés teljesítésérőlNEM



2.9.3.37. Utánképzésen pontcsökkentés céljából önkéntesen résztvevő járművezetők                               Utánképzési eljárás elindítása                  Járási Hivatal Útügyi Osztály (továbbiakban: JH-UO)Önkéntességi részvételről szóló nyilatkozat kitöltése(JH-ÚO)Hiányosságfennáll-e?(JH-ÚO) Programnapló ésJelenléti ív          Utánképzési igazolás              kiadása, továbbítása(JH-ÚO)      Kormány-ablakok,okmányosztályok
Erre az esetre jogszabályban előírt „III.”programra beosztás feltárás mellőzésévelA díj befizetését követően III. programonvaló részvételi kötelezettség teljesítéseBMKözpontiNyilvántartó

Jelentkezők fogadása, okmányaik megfelelőségének vizsgálata(JH-ÚO) IGEN
BMKözpontiNyilvántartó IgazolásUtánképzés teljesítésérőlNEM Visszaadáshiánypótlásra



2.9.3.38 Megszervezi az adott utánképzési programhoz tartozó elméleti gyakorlati vizsgákat. Sikeres VizsgajegyzőkönyvVizsgaismétlésPótvizsgajegyzőkönyv                        Utánképzési programot követő elméleti                              vagy gyakorlati vizsga lefolytatása                     Járási Hivatal Útügyi Osztály (továbbiakban: JH-UO) Vizsgaeredménye? Sikertelen            Vizsgaigazolás kiállítása, továbbítása                   Járási Hivatal Útügyi OsztályKormány ablakok,okmányosztályol BMKözpontiNyilvántartó



2.9.3.38 Megszervezi az adott utánképzési programhoz tartozó elméleti gyakorlati vizsgákat. Sikeres VizsgajegyzőkönyvVizsgaismétlésPótvizsgajegyzőkönyv                        Utánképzési programot követő elméleti                              vagy gyakorlati vizsga lefolytatása                     Járási Hivatal Útügyi Osztály (továbbiakban: JH-UO) Vizsgaeredménye? Sikertelen            Vizsgaigazolás kiállítása, továbbítása                   Járási Hivatal Útügyi OsztályKormány ablakok,okmányosztályol BMKözpontiNyilvántartó



2.9.3.39 Pénzkezelő helyen a PÉNZTÁR-PROGRAM alkalmazásával beszedi készpénzben az utánképzés díjait. Számviteli bizonylat        PÉNZTÁR programban rögzíti a befizetéseket                Járási Hivatal Útügyi Osztály (továbbiakban: JH-UO)Készpénzes befizetés kezelése vizsgázó nevéreIktatószám alapján        A szigorú számadású nyomtatványok vezető általi aláírása utáni meghatározott példányai a díjbeszedős lista és a számviteli lista 1-1 példánya és a csatolt postai feladóvevény továbbítása a BAZMKH               Pénzügyi és Gazdálkodási  Főosztály részére a bevételi  forrásprogrambantörténő rögzítés céljából.(JH-UO)
Utánképzési programhoz tartozó díjtétel kiválasztása, hozzárendelés a befizetőhözA kész számlabizonylat nyomtatása két példányban1/2 a befizetőé,2/2 a vizsgaprogramhoz kerül.Napi bevételi pénzösszegek címzetelése, listázása, postai feladóvevény kitöltése az NFM Magyar Kincstárnál Vezetett számlájára történő továbbítása



Szakhatóságok:BAZ. M-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósága, Hatósági Szolgálata (Vízügyi)Rendőrkapitányságok:országos utak esetén megyei, helyi utak esetén a városi,Jegyző
2.9.3.40. Szakhatóságok megkeresése szakhatósági állásfoglalás, belső szervezeti egységek pedig szakkérdés vizsgálat tekintetébenMegkeresés más hatósághoz, belső szervezeti egységhezszakhatósági állásfoglalás, illetve szakkérdésvizsgálat tárgyábanJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)

Megadták-e a hozzájárulást?(JH-UO)Szakkérdésben állásfoglalás beérkezése, érkeztetése(JH-ÚO)
Hozzájárulás belefoglalása a határozatba ésdöntés a kérelem megadásáról(JH-ÚO)  HATÁROZAT(végleges)

 MegkeresésAz állásfoglaláshoz megadásához szükséges, kérelmező által beadott dokumentumok, mellékletekküldése megvizsgálásra(JH-ÚO)Belső szervezeti egységek:Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály, Kulturális és Örökségvédelmi osztály,BAZMKH Földhivatali Osztály Szakhatósági vélemény beérkezése,  érkeztetése(JH-ÚO)
Hozzájárulás meg nem adásának belefoglalása a határozatba éskérelem elutasítása(JH-ÚO)  HATÁROZAT(végleges) HATÁROZAT(elutasító)IGEN NEMJogorvoslattal csak az egész határozattalszemben lehet élni, külön a szakvéleményellen nem.



2.9.3.41. Engedélyezési hatáskörébe tartozó utak területének nem közlekedési célú igénybevételeKözútkezelő kérelmeJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)

Másodfokú határozat

Kérelem
Elutasító határozatMegfelel-e a jogszabályi követelményeknek?(JH-ÚO) Felterjesztő levél

Kérelem vizsgálata(JH-ÚO) Kérelem elutasításaJogorvoslatfennáll-e?(JH-ÚO) Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléBAZMKHBAZMKH  Hatósági FőosztályVégleges döntés:engedélyezés való jogosultság megállapításaJH-ÚO Másodfokú eljáráslefolytatásaBAZMKH Hatósági Főosztály
Illetékesség fennáll-e(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Eljárás megszüntetése(JH-ÚO)Áttétel illetékességgel rendelkező másikhatósághoz(JH-ÚO)    Eljárást megszüntető végzésÁttételt elrendelővégzés

Végleges elutasító határozat
Végleges határozat

NEMIGEN NEMIGEN NEMIGEN NEMIGEN



2.9.3.42. Hatósági eljárást kezdeményez, ha aa közútkezelő a hozzájárulását megtagadja, nem nyilatkozik, és a kérelmező a döntést sérelmezi.Kérelem beadásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Kérelem
Megfelel-e a követelményeknek?fenntartjuk?(JH-ÚO) Határozat

Kérelem áttanulmányozása(JH-ÚO) SzemleSzükséges-e?(JH-ÚO)
Döntés:jóváhagyásJH-ÚO

Illetékesség fennáll-e(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)Áttétel illetékességgel rendelkező másikhatósághoz(JH-ÚO)    Elutasító végzés végzésÁttételt elrendelővégzés

Határozat

NEMIGEN NEMIGEN Helyszíni szemle lefolytatása,meállapítása(JH-ÚO) JegyzőkönyvNEM IGEN
 Új kezelői feltételekmegállapításaJH-ÚOIGEN NEM



2.9.3.43. A közúti forgalom biztonságát sértők kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, az útkezelői felszólítás eredménytelensége eseténKérelem beadásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Kérelem
Szükséges-eintézkedés?(JH-ÚO) Határozat

Kérelem áttanulmányozása(JH-ÚO) Szemleszükséges-e?HJ-O)
Döntés:Intézkedés elrendeléseJH-ÚO

Illetékesség fennáll-e(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)Áttétel illetékességgel rendelkező másikhatósághoz(JH-ÚO)   Visszautasító  végzésÁttételt elrendelővégzés

Határozat

NEMIGEN NEMIGEN Helyszíni szemle lefolytatása,megállapításai(JH-ÚO) JegyzőkönyvNEM IGEN
Eredeti állapot fenntartásaJH-ÚOIGEN NEM



2.9.3.44. A közlekedés biztonsága érdekében az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb növényzet eltávolításának elrendeléseKérelem beadásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Kérelem
Szükséges-eintézkedés?(JH-ÚO) Határozat

Kérelem áttanulmányozása(JH-ÚO) Szemleszükséges-e?HJ-O)
Döntés:Fa, növényzet kivágásának elrendeléseJH-ÚO

Illetékesség fennáll-e(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)Áttétel illetékességgel rendelkező másikhatósághoz(JH-ÚO)    VisszautasítóvégzésÁttételt elrendelővégzés

Határozat

NEMIGEN NEMIGEN Helyszíni szemle lefolytatása,megállapítása(JH-ÚO) JegyzőkönyvNEM IGEN
Eredeti állapot fenntartásaJH-ÚOIGEN NEM



2.9.3.45. Vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, illetve egyéb növényzet kivágásának elrendeléseKérelem beadásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Kérelem
Szükséges-eintézkedés?(JH-ÚO) Határozat

Kérelem áttanulmányozása(JH-ÚO) Szemleszükséges-e?HJ-O)
Döntés:Fa, illetve növényzet kivágásának elrendeléseJH-ÚO

Illetékesség fennáll-e(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)Áttétel illetékességgel rendelkező másikhatósághoz(JH-ÚO)    Visszautasító végzésÁttételt elrendelővégzés

Határozat

NEMIGEN NEMIGEN Helyszíni szemle lefolytatása,megállapítása(JH-ÚO) JegyzőkönyvNEM IGEN
Eredeti állapot fenntartásaJH-ÚOIGEN NEM



2.9.3.46. A közút biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése a szükséges intézkedések megtételéreKérelem beadásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Kérelem
Szükséges-eintézkedés?(JH-ÚO) Határozat

Kérelem  áttanulmányozása(JH-ÚO) Szemleszükséges-e?HJ-O)
Döntés:Az ingatlantulajdonos kötelezése aszükséges intézkedések megtételéreJH-ÚO

Illetékesség fennáll-e(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)Áttétel illetékességgel rendelkező másikhatósághoz(JH-ÚO)   Visszautasító végzésÁttételt elrendelővégzés

Határozat

NEMIGEN NEMIGEN Helyszíni szemle lefolytatása,megállapításai(JH-ÚO) JegyzőkönyvNEM IGEN
Eredeti állapot fenntartásaJH-ÚOIGEN NEM



2.9.3.41. Az útügyi hatósági eljárások összegeinek megállapítása a díjrendelet tételeit alapul véve, továbbítása számlázásra adatlaponKérelem érkezése, érkeztetéseJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO) Kérelem

ADATLAPSZÁMLAKÉSZÍTÉSHEZ
Kérelem , tervdokumentáció és mellékleteinekáttanulmányozása(JH-ÚO)

Számlázási adatlap megküldése a BAZMKHPénzügyi és Gazdasági Főosztály részéreSzámviteli bizonylat kiállítása céljából(JH-ÚO)
Illetékesség fennáll-e(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)Áttétel illetékességgel rendelkező másikhatósághoz(JH-ÚO)    Elutasító végzésÁttételt elrendelővégzésNEMIGEN NEMIGENEljárási díj megállapítása a 26/1997/(XII.12.)KHVM rendelet 1.sz. Melléklete alapján(JH-ÚO)Számlázási adatlap kibocsátása(JH-ÚO)



2.9.3.48. Kérelem megvizsgálása, feltételek megléte. Esetlegesen kérelem visszautasítása, ill. áttétel hatáskör v. illetékesség hiányábanKérelem és mellékletei benyújtásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Hiányos-e?(JH-ÚO)Tervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)

Eljárás lefolytatása(JH-ÚO)

Illetékességfennáll-e? (JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)  Visszautasítóvégzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékességgelrendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)
VÉGZÉS

Szakhatósági vélemény, szakkérdésben állásfoglalásszükségessége
Hiánypótlásrafelszólítás(JH-ÚO)

NEMNEM Helyszíni szemle megtartásánakszükségességeJogszabályi megfelelőség,teljesíthetőségIGENIGEN

Hiánypótlás megérkezése, csatolása a kérelemhez(JH-ÚO)NEM IGEN



2.9.3.49. Hiánypótlásra felszólítás (végzés)Kérelem és mellékletei benyújtásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Hiányos-e?(JH-ÚO)Tervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)
Eljárás lefolytatása(JH-ÚO)

Illetékességfennáll-e? (JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)  Végzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékességgelrendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO) VÉGZÉSHiánypótlásrafelszólítás kiadása(JH-ÚO)
NEMNEMIGENIGEN

Hiánypótlás megérkezése, csatolása a kérelemhez(JH-ÚO)NEM IGEN Ügyfél: határidő meghosszabbításátkéri(JH-ÚO)Meghosszabbítjuk?(JH-ÚO) Eljárás megszüntetése(JH-ÚO) VÉGZÉSDöntés a hosszabbításmegadásáról(JH-ÚO) VÉGZÉSNEMIGEN



2.9.3.50. Függő hatályú határozatKérelem és mellékletei benyújtásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)

Fel kell-efüggeszteni azeljárást?(JH-ÚO)
Tervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)

Függő hatályú döntés hozása, melyhez akkor kapcsolódnakjoghatások, ha az ügyintézési határidő elteltével a hatóság az  ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.(JHÚO)

Illetékességfennáll-e? (JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)  Visszautasítóvégzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékességgelrendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)
VÉGZÉSEljárás felfüggesztése(JH-ÚO)

NEMNEM
Figyelembe vehető meg nem hozott döntések:kérelem elutasításaeljárás megszüntetéseérdemi döntéseljárás felfüggesztésebeadvány függőben tartásaeljárás szünetelésének megállapításaIGENIGEN

NEM IGENTervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)Függő hatályú döntés kritériumainak megvizsgálása:Az eljárás megindításától számított 8 napon belülmeghozta-e a jogszabályban meghatározott döntésekvalamelyikét(JH-ÚO)
FÜGGŐ HATÁLYÚHATÁROZAT- Joghatások:az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása,mentesül az eljárási költség megfizetése alól, az általa befizetett igazgatási szolgáltatási díjatrészére vissza kell fizetni.



2.9.3.51. Helyszíni szemle lefolytatása esetében közlés postai úton, nagyszámú ügyfélkör esetén hirdetményi útonKérelem és mellékletei benyújtásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Szükséges-helyszíni szemle?(JH-ÚO)

Postai úton értesítés küldése helyszíni szemle megtartásáról ügyfél részére(JHÚO)

Illetékességfennáll-e? (JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)  végzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékességgelrendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)
Hirdetmény kifüggesztésételrendelő végzés

NEMNEMIGENIGEN
NEM IGEN

Tervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)
VÉGZÉS-

Nagyszámú-e azügyfélkör?Ügyfelek köre nem ismert?Ügyfél ismeretlen helyentartózkodik?(JH-ÚO) Eljárás lefolytatása helyszíni szemle lefolytatása nélkül(JHÚO)Hirdetményi úton közlés önkormányzatihirdetőtáblán történő kifüggesztésselAz azt követő 15. napon kell közöltnektekinteni(JHÚO) HIRDETMÉNYNEMIGEN



2.9.3.52. Döntés: határozat. Engedély megadása, illetve elutasításaKérelem és mellékletei benyújtásaJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)

Engedély megadható-e?(JH-ÚO)
Tervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)

Engedély megadása(JHÚO)

Illetékességfennáll-e? (JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO) Kérelem visszautasítása(JH-ÚO)  Visszautasítóvégzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel illetékességgelrendelkező másik hatósághoz(JH-ÚO)
HATÁROZAT

NEMNEMIGENIGENTervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)Az eljárási folyamatban előírt hiánypótlások,Szakhatósági állásfoglalások, helyszíni szemlemegállapításainak kiértékelése(JH-ÚO)
HATÁROZAT-

NEMIGEN Engedély megadásának elutasítása(JHÚO)



2.9.3.53. Véglegessé válás, illetve jogorvoslat lehetőségeDöntés (határozat, végzés) közlése(továbbiakban: JH-ÚO)
Módosítható a döntés?(JH-ÚO)

II. fokú hatósághoz felterjesztés:BAZMKH Hatósági Főosztályhoz(JH-UO)
Jogszabályt sért-e a Döntés?(JH-ÚO)

Határidőn belül érkezett-efellebbezés?(JH-ÚO) HATÁROZAT
 HATÁROZATHATÁROZAT

NEMIGEN

Iratfelterjesztőlevél-
NEMIGEN Döntés visszavonása(JHÚO)

Véglegessé válás(továbbiakban: JH-ÚO)
IGEN Módosított döntés kiadása(továbbiakban: JH-ÚO) VÉGZÉS

VÉGZÉS
IGEN

N
E
M



2.9.3.52. Döntés közlése ügyféllel, azzal, akire nézve jogot, kötelezettséget állapít meg, szakhatósággal, más hatósággal, szervvelDöntés ( Határozat vagy végzés) közléseJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)

Az átvételt igazoló tértivevények beérkezése(JHÚO)
Döntés közlése:Postai úton (tértivevénnyel):Szakhatóságoknak,Más hatósági szerveknek, Terület igénybevétellel érintettIngatlan tulajdonosoknak(JH-ÚO)  HATÁROZATVÉGZÉSDöntés közlése:Hirdetményi útonSzomszédos ingatlantulajdonosokhatásterületén élők részére vagynagyszámú ügyfélkör esetén. a hirdetmény önkormányzatihirdetőtábláján való kifüggesztéssel.Kifüggesztéstől számított 15. naponközöltnek kell tekinteni.(JH-ÚO)

-
 HATÁROZATVÉGZÉS



2.9.3.53. Fellebbezés esetén az iratanyag továbbítása a másodfokon eljáró szervhezFellebbezés benyújtása a  sérelmesnek tartott döntés (határozat vagy végzés) ellen(továbbiakban: JH-ÚO)
Módosítható a döntés?(JH-ÚO)

II. fokú hatósághoz felterjesztés:másodfokú eljárás lefolytatásáraBAZMKH Hatósági Főosztályhoz(JH-UO)
Jogszabályt sért-e a Döntés?(JH-ÚO)

Határidőn belül érkezett-efellebbezés?(JH-ÚO) HATÁROZAT
 HATÁROZATHATÁROZAT

NEMIGEN

Iratfelterjesztőlevél-
NEMIGEN Döntés visszavonása(JHÚO)

Véglegessé válik a döntés(továbbiakban: JH-ÚO)
IGEN Módosított döntés kiadása(továbbiakban: JH-ÚO) VÉGZÉS

VÉGZÉSIGENNEM
FellebbezésikérelemSérelmesnek tartottHatározat vagy végzés+ iratanyag



2.9.3.56. Más hatóságok eljárásaiban szakhatóságként történő közreműködés:építésügyMegkeresés az eljáró hatóságtólJárási Hivatal Útügyi Osztály(továbbiakban: JH-ÚO)
Hiányos-e?(JH-ÚO)Tervdokumentáció és mellékletek áttanulmányozása(JH-ÚO)

Szakhatósági állásfoglalás kiadása(JH-ÚO)
Illetékesség fennáll-e?(JH-ÚO)Hatáskör fennáll-e?(JH-ÚO)

Eljárás megszüntetése(JH-ÚO)
 Visszautasítóvégzés Áttételt elrendelővégzésÁttétel hatáskörrel rendelkezőmásik hatósághoz(JH-ÚO)

    Feljegyzés MegszüntetővégzésHatározatszakhatóságiállásfoglalás

Települési jegyző mintI. fokú építésügyi hatóság  MegkeresésSzakhatósági állásfoglalás tárgyában érkezett megkeresés vizsgálata(JH-ÚO)

Megküldjük a jegyzőnek.Visszajeleznek Határozattal:ha látjuk, hogy döntésükbenbenne van a mi hozzájárulásunklezárjuk a határozatot

IGEN NEMIGEN NEMIGENNEM Hiánypótlás kiírása(JH-ÚO)IGEN  Beérkezett ahiánypótlás?(JH-ÚO) Végzés
Megkeresés visszautasítása(JH-ÚO)

IG
EN

NEM



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.1. Bekötési és tözshálózati vízmérők hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díjmegállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.2. 6 m3/h és kisebb gázmérők és számító egységek hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.3. Hőfogyasztás-mérők hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.4. Üzemanyagmérők hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása az ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítványkiállításavagy tanúsító jel (MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítvány vagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.5. Automatikus mérlegek hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.6. Viteldíjjelzők hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.7. Tartályszintmérő szalag és mérőléc hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.8. Kipufogógáz-elemzők hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.9. Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.10. Súlyok hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.11. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.12. Gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)Igen Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.13. Tartály első hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.14. Tároló- és szállítótartályban használt tartályszintmérő készülék hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.15. Szeszmérőgép hitelesítésének kérése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Nyomástartó berendezés létesítési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO) Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM Létesítésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)2.9.4.16. Nyomástartó vagy töltőberendezés létesítésének engedélyezése Ügyfél megrendeléseJogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Nyomástartó berendezés megszüntetésénekbejelentése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)Tényállás tisztázása arögzítés előtt(MMBO)Döntéshozatal, tudomásulvétel,adatbázisból törlés, döntés közlése(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO)IGENMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM Megszüntetés tudomásulvételeegyszerűsített határozatban(MMBO)2.9.4.17. Nyomástartó vagy töltőberendezés megszüntetésének bejelentése, tudomásul vétele, nyilvántartásból törlése Ügyfél bejelentéseJogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN



Időszakos ellenőrzés megrendelése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítása, Nyilvántartó lap kitöltése(MMBO)Időszakos vizsgálati időpontNyilvántartásban rögzítése(MMBO)

Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvBejelentő- nyilvántartó lap

2.9.4.18. Nyomástartó v. töltőberendezés időszakos üzemeltetési, szerkezeti v. szilárdsági ellenőrzésének kérése Ügyfél megrendelése



Tárolótartály v. létesítményÜzembe helyezés kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.19. Tárolótartály vagy tároló-létesítmény üzembe helyezése

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)    IGEN
Tárolótartály v. létesítmény üzembe helyezés engedélyezés vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO) Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés             NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)    Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEMNEM IGEN



Gáztechnológia használatbavétel kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Használatbavételi engedélyirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.20. 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiák használatbavétele

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGEN
Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)    IGEN

Gázfogyasztó berendezés használatbavétel engedélyezés vagyelutasítása(MMBO)
Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO) Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés            NEM

NEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGENNEM



Felvonó létesítési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)

Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Létesítésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.21. Felvonó, mozgójárda vagy mozgólépcső létesítése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN



Töltetváltozás engedélyezésének megrendelése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)

Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Töltet megváltoztatásánakengedélyezése vagy elutasításaHatározatban(MMBO)

2.9.4.22. Gázpalack töltet megváltoztatásának engedélyezése kérése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN



Időszakos ellenőrzés megrendelése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítása, adattábla beütése(MMBO)

Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv,Adattábla beütése

2.9.4.23. Gázhordó és palackköteg megfelelőség megállapításának kérése Ügyfél megrendelése



Időszakos ellenőrzés megrendelése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítása, adattábla beütése(MMBO)

Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv,Adattábla beütése

2.9.4.23. ADR veszélyes áruk szállítására használt berendezések időszakos ellenőrzésének kérése Ügyfél megrendelése



Nyomástartó sajátos építmény építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO) Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)2.9.4.25. Nyomástartó rendszerek elhelyezését szolgáló sajátos építményfajták építésének engedélyezése Ügyfél megrendeléseJogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Villamosmű építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.26. Villamosmű építési engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Hőtávvezeték építményeinek építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.27. Hőtávvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény építési engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Megkeresés szakkérdésben – Illetékes Közlekedési Osztály,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Szakkérdésben állásfoglalás,Irattárba helyezés(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Szakkérdésben eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.28. EX/II és EX/III jármű felépítmény vizsgálatáról szakkérdésben állásfoglalás

Eljáró hatóságot értesítő iratÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Szakkérdésben eljárásmegszüntetése(MMBO)            IGEN
Szakkérdésben állásfoglalás kialakítása(MMBO)

              NEM Hiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Szakkérdésben állásfoglalásttartalmazó irat

IGEN A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN



Megkeresés szakkérdésben – Illetékes építésügyi hatóság,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Szakkérdésben állásfoglalás,Irattárba helyezés(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Szakkérdésben eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai ésTartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.29. ÉTDR: villamos műszaki biztonsági szakkérdésben állásfoglalás

Eljáró hatóságot értesítő iratÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Szakkérdésben eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGEN
Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)    IGEN

Szakkérdésben állásfoglalás kialakítása(MMBO)

Fizetési felhívás(MMBO) Fizetési felhívás elrendelését kérővégzés
               NEM

NEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Szakkérdésben állásfoglalásttartalmazó irat, feltöltése ÉTDR-re

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN



Megkeresés szakhatósági eljárásban – Illetékes jegyző,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Szakhatósági állásfoglalásIrattárba helyezés(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.30. Telephely engedélyezés során, az ipari telephelyen, szakhatósági eljárásban engedélyköteles berendezések megfelelőségének ellenőrzése

Szakhatósági eljárástmegszüntető végzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGEN
Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)     IGEN

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MMBO)

Fizetési felhívás(MMBO) Fizetési felhívás elrendelését kérővégzés
              NEM

NEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Szakhatósági állásfoglalás

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.31. I pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.32. II p. o. mérleg hitelesítése 20 kg méréshatárig

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.33. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 2 kg méréshatárig

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.34. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 20 kg méréshatárig

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.35. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 500 kg méréshatárig

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.36. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 2 t méréshatárig

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.37. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 10 t méréshatárig

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.38. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 20 t méréshatárig

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.39. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 30 t méréshatárig

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.40. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 60 t méréshatárig

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.41. III és IIII p. o. mérleg hitelesítése 60 t méréshatár felett

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.42. Ár- és tömegérték nyomtató hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.43. Különálló árszámító rendszer (POS) hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.44. Folyamatosan, szakaszosan összegző adagoló mérleg hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.45. Automatikus jelölő mérleg hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.46. M2 és M3 pontossági osztályú súlyok hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.47. M1 pontossági osztályú súlyok hitelesítése 

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.48. F2 pontossági osztályú súlyok hitelesítése 

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.49. F1 pontossági osztályú súlyok hitelesítése 

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.50. E2 pontossági osztályú súlyok hitelesítése 

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.51. E1 pontossági osztályú súlyok hitelesítése 

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.52. Kerékterhelés-mérő hitelesítése 10 t méréshatárral

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.53. Tengelyterhelés-mérő hitelesítése 15 t méréshatárral

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.54. Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérő, légakkus és telepített kivitel

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.55. Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérő, hordozható kivitel

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.56. Tartályban lévő folyadék szintjének méréséhez használt mérőszalag és mérőléc

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.57. Mérőléc hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.58. Szintmérő illesztés

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.59. Szintmérődob hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.60. Szintmérő kódadó

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.61. Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos módszerrel

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.62. Tároló tartályok 200 m3-ig

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.63. Tároló tartályok 200 m3-től

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.64. Tároló tartály részűrtartalom meghatározás geometriai módszerrel

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.65. Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos és geometriai módszerrel

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.66. Kombinált vízmérő hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.67. Impulzusadó hitelesítése vízmérőhöz

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.68. Üzemanyagmérők hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.69. Autógáz-mérő PB-gázra

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.70. Autógáz-mérő földgázra

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.71. Szeszfokoló hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.72. Areométer hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.73. Áramváltók hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.74. Feszültségváltók hitelesítése

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,Számlázás(MMBO) Díjfizetéshez átutalási vagy postai számla kiállításaTényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni vagy labor ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése, Hitelesítési bizonyítvány kiállításavagy tanúsító jel(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzésHiánypótlás- Ügyfél

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Hitelesítési bizonyítványvagy tanúsító jel

Kérelem benyújtása hitelesítésre – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)2.9.4.75. Számítóegység hitelesítése hőfogyasztásmérőhöz

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Ügyfél kérelme



Megkeresés szakkérdésben – Illetékes építésügyi hatóság,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Szakkérdésben állásfoglalás,Irattárba helyezés(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Szakkérdésben eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.76. ÉTDR: felvonó használatbavételéhez szakkérdésben állásfoglalás - Járási építésügyi hatóság

Eljáró hatóságot értesítő iratÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Szakkérdésben eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGEN
Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)   IGEN

Szakkérdésben állásfoglalás kialakítása(MMBO)

Fizetési felhívás(MMBO) Fizetési felhívás elrendelését kérővégzés
              NEM

NEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Szakkérdésben állásfoglalásttartalmazó irat, feltöltése ÉTDR-re

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN



Létesítési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Szakkérdésben állásfoglalás,Irattárba helyezés(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.21. Felvonó, mozgójárda vagy mozgólépcső létesítése

Eljárást megszüntetőhatározatÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGEN
Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)     IGEN

Létesítés engedélyezése(MMBO)
Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO) Fizetési felhívás,függő hatályú végzés

               NEM
NEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélLétesítési engedély határozat

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGEN



Megkeresés: szakhatósági állásfoglalás – Illetékes jegyző,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Szakhatósági állásfoglalás,Irattárba helyezés(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.78. ÉTDR: felvonó használatbavételéhez szakhatósági állásfoglalás - Jegyző

Eljáró hatóságot értesítő iratÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGEN
Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)    IGEN

Szakhatósági állásfoglalás kialakítása(MMBO)

Fizetési felhívás(MMBO) Fizetési felhívás elrendelését kérővégzés
               NEM

NEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Szakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat, feltöltése ÉTDR-re

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN



Megkeresés szakhatósági állásfoglalásért – Illetékes jegyző,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Szakhatósági állásfoglalás,Irattárba helyezés(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Szakhatósági eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.79. ÉTDR: felvonó létesítéséhez szakhatósági állásfoglalás – Jegyző

Eljáró hatóságot értesítő iratÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Szakhatósági eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGEN
Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)    IGEN

Szakhatósági állásfoglalás kialakításaFeltöltés ÉTDR-re(MMBO)
Fizetési felhívás(MMBO) Fizetési felhívás elrendelését kérővégzés

                               NEM
NEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélSzakhatósági állásfoglalásttartalmazó irat, feltöltése ÉTDR-re

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGEN



Termelői villamos vezeték építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.80. Termelői villamos vezeték építési engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Villamos magánvezeték építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.81. Villamos magánvezeték építési engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Közvetlen villamos vezeték építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.82. Közvetlen villamos vezeték építési engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Hőszolgáltatás nyomvonal jellegű építményeinek építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.83. A hőszolgáltatás nyomvonal jellegű építményeinek építési engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Közforgalmú autógáz töltőállomások építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.84. Közforgalmú autógáz töltőállomások építésének engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Közforgalmú üzemanyagtöltő állomások építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.85. Közforgalmú üzemanyagtöltő állomások építésének engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Veszélyes folyadéktárolók elhelyezését szolgáló építmény építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.86. Veszélyes folyadéktárolók elhelyezését szolgáló építmény építésének engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Gáztározók elhelyezését szolgáló építmény építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.87. Gáztározók elhelyezését szolgáló építmény építésének engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Biogáz- és komposztálótelep elhelyezését szolgáló építmény építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultSzervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.88. Biogáz- és komposztálótelep elhelyezését szolgáló építmény építésének engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástVagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és tároló építmény építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.89. Megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és tároló építmény építésének engedélyezéseÜgyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Terménytisztító vagy szárító építmény építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.90. Terménytisztító vagy szárító építmény építésének engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Épített üvegipari vagy fémipari kemence építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.91. Épített üvegipari vagy fémipari kemence építésének engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Aszfaltkeverő telep építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.92. Aszfaltkeverő telep építésének engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Gázfelhasználó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés elhelyezését szolgáló építmény építési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.93. Gázfelhasználó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés elhelyezését szolgáló építmény építésének engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Sajátos építmények bontásának engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.94. Sajátos építmények bontásának engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Sajátos építmények építési engedélymódosításának kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.95. Sajátos építmények építési engedély módosításának engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Sajátos építmények kötelezésiengedélyezési eljárása- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Tényállás tisztázása azeljárás előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Iktatás, szignálás(MMBO)IGENA rendelkezésre álló adatokformai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- Ügyfél

Iratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Építésikötelezéshatározatban(MMBO)

2.9.4.96. Sajátos építmények kötelezési engedélyezési eljárása Hivatalból vagy bejelentésre Indult eljárás dokumentumai

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)Helyszíni szemleszükséges-e?(MMBO)NEM IGEN Helyszíni szemlejegyzőkönyv



Sajátos építmények jogutódlás tudomásulvétel engedélyezés kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)

Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Jogutódlás megállapítása vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.97. Sajátos építmények jogutódlás tudomásulvételi engedélyezési eljárása Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN



Sajátos építmények veszélyhelyzet eseténszükségessé váló építési tudomásulvétel engedélyezés kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Tényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)Döntéshozatal, döntés közlése ügyféllel és szakhatóságokkal(MMBO)

Iktatás, szignálás(MMBO)IGENMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)
Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Tudomásulvétel megállapítása vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.98. Sajátos építmény veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tudomásulvételi engedélyezés eljárása Ügyfél bejelentése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN



Nyomástartó- v. töltőberendezésüzembevétel kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.99. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzembevétele

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

           IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)   IGEN
Nyomástartó v. töltőberendezésüzembevétel engedélyezés vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)       Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés             NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEMNEM IGEN



Tárolótartály v. tárolólétesítményüzembevétel kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.100. Tárolótartály v. tároló létesítmény javítást követő üzembevétele

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)    IGEN
Tárolótartály v. tár. létesítményüzembevétel engedélyezés vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO) Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés              NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEMNEM IGEN



Nyomástartó v. töltőberendezés javítástkövető üzembevétel kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés2.9.4.101. Nyomástartó berendezés, töltőberendezés javítást követő üzembevétele Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)           IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)    IGENNyomástartó v. töltőberendezésüzembevétel engedélyezés vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO) Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)      Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés             NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélHatározat az engedélyezésrőlvagy az elutasításrólIGEN A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM Ügyfél kérelmeIGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEMNEM IGEN



Közforgalmú autógáz töltőállomásokhasználatbavételének kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.102. Közforgalmú autógáz töltőállomások használatbavételének engedélyezése

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)    IGEN
Közforgalmú autógáz töltőállomáshasználatbavétel engedélyezése vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)      Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés             NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása- ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)     Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEM IGEN



Közforgalmú üzemanyagtöltő állomásokhasználatbavételének kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.103. Közforgalmú üzemanyagtöltő állomások használatbavételének engedélyezése

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)    IGEN
Közforgalmú üzemanyagtöltő állomáshasználatbavétel engedélyezése vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)        Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés             NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEM IGEN



Veszélyes folyadéktárolók elhelyezését szolgálóépítmény használatbavételének kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.104. Veszélyes folyadéktárolók elhelyezését szolgáló építmény használatbavételének engedélyezése

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)   IGEN
Veszélyes folyadéktároló építményhasználatbavétel engedélyezése vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)        Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés              NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEM IGEN



Gáztározók elhelyezését szolgálóépítmény használatbavételének kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.105. Gáztározók elhelyezését szolgáló építmény használatbavételének engedélyezése

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

           IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)   IGEN
Gáztározó építményhasználatbavétel engedélyezése vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)       Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés             NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása- ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEM IGEN



Biogáz- és komposztálótelep elhelyezését szolgálóépítmény használatbavételének kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.106. Biogáz- és komposztálótelep elhelyezését szolgáló építmény használatbavételének engedélyezése

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)    IGEN
Biogáz és komp.telep építményeihasználatbavétel engedélyezése vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)        Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés             NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEM IGEN



Megúj.energ.átal., biogáz, biodízel, bioetanolépítmény használatbavételének kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.107. Megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és tároló építmény használatbavétel eng.

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)    IGEN
Megúj.energ.átal., biogáz, biodízel, bioetanol építményeihasználatbavétel engedélyezése vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)          Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés             NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)     Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEM IGEN



Terménytisztító v. szárítóépítmény használatbavételének kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.108. Terménytisztító vagy szárító építmény használatbavételének engedélyezése

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)   IGEN
Terménytisztító v. szárító építményhasználatbavétel engedélyezése vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)         Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés            NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása- ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEM IGEN



Épített üvegipari vagy fémipari kemence használatbavételének kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.109. Épített üvegipari vagy fémipari kemence használatbavételének engedélyezése

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)     IGEN
Épített üvegip. vagy fémip. kemencehasználatbavétel engedélyezése vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)        Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés             NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEM IGEN



Aszfaltkeverő telep használatbavételének kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.110. Aszfaltkeverő telep használatbavételének engedélyezése

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)     IGEN
Aszfaltkeverő telephasználatbavétel engedélyezése vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)        Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés             NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása-ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEMNEM IGEN



Gázfelh. hőfejl.-hőhaszn. ber. elhelyezését szolg.építmény használatbavételének kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)

Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)

Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés
2.9.4.111. Gázfelhasználó hőfejl.-hőhasznosító berendezés elhelyezését szolg. építmény használatbavételének eng.

Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM
Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)

            IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)     IGEN
Gázfelh. hőfejl.-hőhaszn. ber. elhelyezését szolgáló építményhasználatbavétel engedélyezése vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO)

Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)       Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés              NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása- ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- Ügyfél
Határozat az engedélyezésrőlvagy az elutasításról

IGEN
A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM

Ügyfél kérelme

IGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy Szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEM IGEN



Felvonó áthelyezési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)

Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Áthelyezésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.112. Felvonó vagy mozgólépcső áthelyezésének engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN



Nyomástartó v. töltőberendezés átalakítástkövető üzembevétel kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(a továbbiakban: MMBO)Ügyben keletkezett iratokirattárba helyezése(MMBO)Illetékesség vizsgálata(MMBO) Áttételt elrendelő végzésHatáskörvizsgálata(MMBO) Eljárást megszüntető végzésNEMMegkeresés formai éstartalmi vizsgálata, teljes-ea beadvány?(MMBO)IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzés2.9.4.113. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés átalakítást követő üzembe vételi engedélye Eljárást megszüntetővégzésÜgyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM Megkeresés áttétele(MMBO)NEM Engedélyezési eljárásmegszüntetése(MMBO)           IGENIgazgatási szolgáltatási díj befizetésének vizsgálata(MMBO)      IGENNyomástartó v. töltőberendezésüzembevétel engedélyezés vagyelutasítása, rögzítés nyilvántartásban(MMBO) Fizetési felhívás, függő hatályú végzés(MMBO)         Fizetési felhívást elrendelő függő hatályúvégzés            NEMNEM Díjfizetés és visszaigazolása- ÜgyfélHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélHatározat az engedélyezésrőlvagy az elutasításrólIGEN A benyújtott hiánypótlás megfelelő-e?(MMBO)IGENHelyszíni szemleszükséges-e?(MMBO) Helyszíni szemlejegyzőkönyvA helyszíni szemle alapjántovábbi hiánypótlásszükséges-e?(MMBO) Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO)NEM NEM IGEN Hiánypótlási felhívást elrendelő végzésHiánypótlás benyújtása- ÜgyfélIGEN Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)NEM Ügyfél kérelmeIGENSzakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO) Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO) Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)NEM IGEN



Üzemeltetői ellenőrző szervezet és vizsgáló szervezet működtetési engedélyezésének megrendelése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)

Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Szervezet működésiengedélyezése vagy elutasításaHatározatban(MMBO)

2.9.4.114. Üzemeltetői ellenőrző szervezet és vizsgáló szervezet működtetési engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN



Tárolótartály v. t. létesítmény megszüntetésénekbejelentése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Tényállás tisztázása arögzítés előtt(MMBO)Döntéshozatal, tudomásulvétel,adatbázisból törlés, döntés közlése, megküldése társhatóságoknak(MMBO)

Iktatás, szignálás(MMBO)IGENMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)
Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Megszüntetés tudomásulvételeegyszerűsített határozatban(MMBO)

2.9.4.115. Tárolótartály, tároló-létesítmény megszüntetésének bejelentése Ügyfél bejelentése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN



Nyomástartó- v. töltőberendezés átalakításbejelentése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Tényállás tisztázása arögzítés előtt(MMBO)Döntéshozatal, tudomásulvétel,adatbázisban rögzítés, döntés közlése(MMBO)

Iktatás, szignálás(MMBO)IGENMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)
Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Átalakítás tudomásulvételeegyszerűsített határozatban(MMBO)

2.9.4.116. A nyomástartó berendezés, töltő berendezés átalakításának bejelentése Ügyfél bejelentése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN



Tárolótartály v. t.létesítmény létesítési engedély kérése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása,számlázás, függő hatályú végzés(MMBO) Díjfizetés elrendelő, függő hatályú végzésTényállás tisztázása azengedélyezés előtt(MMBO)

Döntéshozatal, döntés közlése(MMBO)
Igazgatási szolgáltatási díjbefizetésének vizsgálata(MMBO)Iktatás, szignálás(MMBO) NEMIGENIGEN Befizetés igazolása - ÜgyfélMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)

Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Létesítésengedélyezése vagy elutasításahatározatban(MMBO)

2.9.4.117. Tárolótartály, tároló-létesítmény létesítési engedélyezése Ügyfél megrendelése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN
Szakhatóságiállásfoglalás vagyszakkérdés vizsgálataszükséges-e?(MMBO)NEM Szakhatósági állásfoglalásvagy szakkérdés vizsgálat kérése(MMBO)IGEN Szakhatósági állásfoglalástvagy szakkérdés vizsgálatkérése végzésben(MMBO)Szakhatósági vagy szakkérdésben állásfoglalás(szakhatóságok)



Tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetés szüneteltetésbejelentése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Tényállás tisztázása arögzítés előtt(MMBO)Döntéshozatal, tudomásulvétel,adatbázisban rögzítés, döntés közlése,társhatóságok értesítése(MMBO)

Iktatás, szignálás(MMBO)IGENMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)
Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Szüneteltetés tudomásulvételeegyszerűsített határozatban(MMBO)

2.9.4.118. Tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetés szüneteltetés bejelentése Ügyfél bejelentése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN



Tárolótartály, tároló-létesítmény átalakításánakbejelentése – Ügyfél,- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Tényállás tisztázása arögzítés előtt(MMBO)Döntéshozatal, tudomásulvétel,adatbázisban rögzítés, döntés közlése,társhatóságok értesítése(MMBO)

Iktatás, szignálás(MMBO)IGENMegrendelés formai és tartalmi vizsgálata, szükséges-e hiánypótlás?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása hiánypótlásra(MMBO) Hiánypótlást elrendelő végzés(MMBO)Hiánypótlás- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)
Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Szüneteltetés tudomásulvételeegyszerűsített határozatban(MMBO)

2.9.4.118. Tárolótartály, tároló-létesítmény átalakításának bejelentése Ügyfél bejelentése

Jogorvoslattal él az ügyfél?(MMBO)NEM Iratfelterjesztés2. fokú hatósághoz(MMBO) Felterjesztő levél(MMBO)IGEN



Helyszíni ellenőrzés gázfelhasználó technológián- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály(továbbiakban: MMBO)
Tényállás tisztázása a helyszíni ellenőrzés elvégzése előtt(MMBO)Helyszíni ellenőrzés, döntéshozatal, döntés közlése jegyzőkönyvileg, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítása, társhatóságok értesítése(MMBO)

Iktatás, szignálás(MMBO)IGENA dokumentumok formai éstartalmi vizsgálata, szükséges-e adatokvagy nyilatkozat megküldése?(MMBO) IGENNEM Ügyfél felhívása adatok beküldésére,nyilatkozat tételére(MMBO) Adatküldést elrendelő végzésAdatküldés, nyilatkozat- ÜgyfélIratok irattárba helyezése(MMBO)
Hatáskör fennáll?(MMBO)Illetékességfennáll?(MMBO)IGEN Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez illetékesség miatt(MMBO)NEM Áttételt elrendelő végzésÁttétel az eljárásra jogosultszervhez hatáskör miatt(MMBO)NEM

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv

2.9.4.120. Helyszíni ellenőrzés a gázfelhasználó technológia létesítésre és üzemeltetésére vonatkozó műszaki biztonsági előírások betartásárólHivatalból vagy áttétellel indulthatósági ügy



A jármű tulajdonosának kérelme új jármű forgalomba helyezése iránt3.1.1. Új jármű első forgalomba helyezéseA kérelem teljességének vizsgálata: A járműkísérő lap megfelelő? A regisztrációs adó megfizetve?A tulajdonjog megszerzését igazoló okirat megfelel a jogszabály rendelkezéseinek? 
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a NyilvántartónakA jármű forgalomba helyezése a járműnyilvántartásban. Forgalmi engedély, rendszámtábla, regisztrációs matrica kiadása, törzskönyv kiállításának kezdeményezése. Eljárás megszüntetése Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHiánypótlás történt-e? Hiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből IGEN NEM NEMNEMNEM IGENIGEN

IGEN
Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának kérelme Külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű első forgalomba helyezése iránt3.1.2. Külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű első forgalomba helyezéseA kérelem teljességének vizsgálata: Származás ellenőrzési eljárás lefolytatása szükséges?Tulajdonjog megszerzését igazoló okirat megfelelő? Regisztrációs adó megfizetve? Külföldi forgalmi engedély megfelelő? A jármű jogi helyzete tisztázott?
HiánypótlásOkmánytári alapirat, a külföldi forgalmi engedély és hatósági jelzések  megküldése a NyilvántartónakA jármű nyilvántartásba vétele, forgalomba helyezése. Forgalmi engedély, regisztrációs matrica, rendszámtábla kiadása, törzskönyv kiállításának  kezdeményezése. Külföldi forgalmi engedély és hatósági jelzések visszavonása. Eljárás megszüntetése

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHiánypótlás történt-e? Hiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből NEM NEMIGENIGEN
IGEN

NEM
NEMIGEN

Okmánytári alapirat



3.1.3. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról 
A bejelentésben szereplő adatok járműnyilvántartásba történő bejegyzését a közlekedési igazgatási hatóság elutasítja.Érvényes forgalmi korlátozás van a járművön?A közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényét és időpontját a járműnyilvántartásba 3 napon belül  bejegyzi.A bejelentésben szereplő adatok járműnyilvántartásba történő bejegyzését a közlekedési igazgatási hatóság elutasítja. A közlekedési igazgatási hatóság felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.

Megfelel a magánokirat a jogszabály rendelkezéseinek?Postai úton Ügyfél személyes megjelenésével
Okmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak

Eladó (tulajdonos) a tulajdonjog változásáról készült 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet szerinti adattartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása a változástól számított nyolc napon belülNEM NEM IGEN IGENOkmánytári alapirat



A jármű új tulajdonosának kérelme gépjármű átírása iránt3.1.4. Gépjármű átírása (a járművek tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)A kérelem teljességének vizsgálata: A tulajdonjog megszerzését igazoló okirat megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek? A tulajdonosi láncolat zárt?Érvényes forgalmi korlátozás van a járművön? Műszaki érvényességgel, kötelező-gépjármű felelősségbiztosítással rendelkezik a jármű? Forgalomban van a jármű?
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a a korábbi törzskönyvvel és forgalmi engedéllyel a NyilvántartónakA jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás átvezetése a járműnyilvántartásban. Forgalmi engedély kiadása (műszaki érvényesség hiánya esetén személyhez kötött záradék felvitele, a forgalmi engedély kiállításának felfüggesztéséről a műszaki vizsgáztatásig), korábbi törzskönyv és forgalmi engedély visszavonása és érvénytelenítése. Törzskönyv kiállításának kezdeményezése. Eljárás megszüntetése Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHiánypótlás történt-e? Hiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kellHelyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből

NEMIGEN IGEN NEMNEMIGENIGEN NEM Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának kérelme az üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése iránt 3.1.5. Az üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése az előző forgalmi engedéllyel a NyilvántartónakA tulajdonos szerepkörének módosítása, új üzembentartó felvétele a járműnyilvántartásba. Forgalmi engedély kiállítása. Eljárás megszüntetése Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHiánypótlás történt-e?Hiánypótlás történt-e?

A kérelem teljességének vizsgálata: Az üzembentartói jog megszerzését igazoló okirat megfelel a jogszabály rendelkezéseinek?Érvényes forgalmi korlátozás van a járművön? Műszaki érvényességgel, kötelező-gépjármű felelősségbiztosítással rendelkezik a jármű? Forgalomban van a jármű?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell.Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből NEM NEMNEM IgenIGENIGENIGENIGEN
NEM

Okmánytári alapirat



A jármű üzembentartójának  kérelme a forgalmi engedély cseréje iránt3.1.6. Forgalmi engedély cseréjeA kérelem teljességének vizsgálata: A jármű forgalomban van? A jármű érvényes műszaki alkalmassággal rendelkezik?
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a korábbi forgalmi engedéllyel a NyilvántartónakForgalmi engedély kiállítása. Korábbi forgalmi engedély visszavonása és érvénytelenítése.

Eljárás megszüntetése Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívás Hiánypótlás történt-e?A forgalmi engedély adatainak rögzítése a  járműnyilvántartásban. Az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből, az ügyféllel az adatok helyességét igazoltatni kell.Helyesek-e az adatok? Hiánypótlás történt-e?Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből 
NEM NEM NEMIGENIGEN

IGEN NEM Okmánytári alapirat



A jármű üzembentartójának  bejelentése a forgalmi engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről és kérelme a forgalmi engedély pótlása iránt 3.1.7. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével 
Felhívás hiánypótlásra Eljárás megszüntetése

Okmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak
A kérelem teljességének vizsgálata: A jármű érvényes műszaki alkalmassággal rendelkezik-e?Az ügyfél kérelme teljes-e?Elvesztés, megsemmisülés, esetén jegyzőkönyv felvétele. Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek-e az adatok?Forgalmi engedély kiállítása

Hiánypótlás történt-e?Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlás történt-e?HiánypótlásAdatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből 
NEM NEMNEM

NEMIGEN IGENIGENIGEN
Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának kérelme a törzskönyv cseréje iránt 3.1.8. Törzskönyv cseréjeA kérelem teljességének a vizsgálata: A jármű érvényes műszaki alkalmassággal rendelkezik?
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a korábbi törzskönyvvel a Nyilvántartónak.

Eljárás megszüntetéseHelyesek-e az adatok?
Az ügyfél tájékoztatása a  hiánypótlás lehetőségéről Felhívás hiánypótlásraHiánypótlás történt-e?Elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből, az ügyféllel az adatok helyességét igazoltatni kell.Törzskönyv  gyártásának kezdeményezése, korábbi törzskönyv visszavonása és érvénytelenítése. Forgalmi engedély kiállítása.

Törzskönyv adatainak rögzítése a  járműnyilvántartásbanAz ügyfél kérelme teljes-e?
Törzskönyv legyártása Nyilvántartó által Törzskönyv megküldése a kézbesítési címre és törzskönyv átvétele

Hiánypótlás történt-e?Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből IGEN NEMIGENIGEN NEMIGENNEM
NEM

Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának bejelentése és kérelme törzskönyv pótlása iránt 3.1.9. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együttA kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Felhívás hiánypótlásraHiánypótlás történt-e?
A törzskönyv a sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő naptól pótolható.Helyesek-e az adatok? IGEN Hiánypótlás történt-e?Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből Elvesztés, megsemmisülés esetén jegyzőkönyv felvétele. Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. NEMIGENIGEN

IGEN NEMNEM
NEM

Okmánytári alapirat Törzskönyv legyártása Nyilvántartó által Törzskönyv megküldése a kézbesítési címre és törzskönyv átvétele



Üzembentartó bejelentése rendszámtábla elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, és a rendszámtábla pótlása iránti kérelme3.1.10. Rendszámtábla elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, megrongálódásának bejelentése és a rendszámtábla pótlása 
Felhívás hiánypótlásraHiánypótlásElvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés, megrongálódás tényének átvezetése a szakrendszerbe. Elvesztés, eltulajdonítás esetén figyelmeztető jelzés a SIS II-ben történő elhelyezése. Utángyártás kezdeményezése, ezen ténynek a forgalmi engedély Hivatalos Feljegyzések rovatában való feljegyzéssel. A megrongálódott rendszámtábla bevonása.

Eljárás megszüntetése Okmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak.  Megrongálódás esetén: a hatósági jelzés megküldése a Nyilvántartónak selejtezés céljából.
Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről. Ha a rendszámtábla utángyártása nem engedélyezhető a járművet át kell rendszámozni.Hiánypótlás történt-e?Az ügyfél kérelme teljes-e? A rendszámtábla pótolható? Utángyártás engedélyezhető?A kérelem teljességének vizsgálata: a rendszámtábla pótolhatóságának és az utángyártás engedélyezhetőségének vizsgálata

Hiánypótlás történt-e?Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből Elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás esetén jegyzőkönyv felvétele. Utángyártás ellenőrzése, rendszámtábla pótlásának engedélyezése. Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés, megrongálódás  tényének, továbbá járműhöz kötött záradék rögzítése a szakrendszerben
NEM IGENIGEN NEMNEMIGEN IGEN NEM

Okmánytári alapirat



A jármű üzembentartójának kérelme a jármű átrendszámozása iránt 3.1.11. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)A kérelem teljességének  vizsgálata
HiánypótlásA jármű átrendszámozása a szakrendszerben. Forgalmi engedély kiállítása, rendszámtábla kiadása. Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása  hiánypótlás lehetőségéről Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlás történt-e?A Rendszámtábla foglalása a szakrendszerben. Kérelem-adatlap rögzítése, jelenlegi rendszám törlése, új rendszámtábla számának megadása. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből NEMIGEN NEMHiánypótlás történt-e?IGEN
NEM NEMIGEN

IGEN Okmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak a hatósági jelzéssel és a forgalmi engedéllyel együtt.Okmánytári alapirat



A jármű üzembentartójának kérelme regisztrációs matrica pótlása iránt3.1.12. Regisztrációs matrica pótlásaA kérelem teljességének vizsgálata: A jármű forgalomban van? Az utángyártandó regisztrációs matrica rendelkezésre áll? Azonosítható a matrica sorszáma? A regisztrációs matrica pótlása engedélyezhető?
Hiánypótlás Eljárás megszüntetése

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről. Ha az után-gyártandó regisztrációs matrica nem áll rendelkezésre a járművet át kell rendszámozni.  Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlás történt-e? NEMHiánypótlás történt-e?IGENRegisztrációs matrica pótlására irányuló engedély kiadása Regisztrációs matrica utángyártásának indítása A Nyilvántartó gondoskodik a regisztrációs matrica gyártótól való megrendeléséről.
IGEN NEMIGEN NEM



A jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának kérelme „M” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása iránt3.1.13. ”M” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásaA kérelem teljességének és befogadhatóságának a vizsgálata, regisztrációs szám ellenőrzése
HiánypótlásIndítási napló kitöltése (a használni kívánt járművek fajtájának, gyártmányának, típusának, alvázszámának bejegyzése), hitelesítése. Indítási napló, ideiglenes forgalomban tartási engedély és „M” betűjelű rendszámtábla átadása. Érvényessége: 3 év. Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlás történt-e?Szakrendszerben M betűjelű rendszám kérelmezése. Rendszám megrendelése a NyilvántartótólIGEN NEMHiánypótlás történt-e?IGENNEM NEMIGENA rendszám legyártása után a szakrendszerben engedély nyomtatása, rendszám kiadása. 



A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 70. §- ában megjelölt tevékenység végzésére jogosult kérelme3.1.14. „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásaA kérelem teljességének a vizsgálata, az ügyfél jogosultságának vizsgálatával, tiltási listán történő szereplés ellenőrzésével.
HiánypótlásIndítási napló kitöltése, hitelesítése, ideiglenes rendszámtábla, indítási napló, ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása. Korlátozás alóli felmentés ténye feltüntetése az ideiglenes forgalomban tartási engedélyben. Érvényességi ideje: 12 hónap. Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a  hiánypótlás lehetőségéről Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlás történt-e?IGEN NEMHiánypótlás történt-e?IGENNEM NEMIGENA szakrendszerben a rendszámtábla foglalása, ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállítása.



A jármű tulajdonosának kérelme „Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása iránt 3.1.15. „Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásaA kérelem teljességének vizsgálata a kérelmező jogosultságának és a jármű forgalomból átmeneti időszakra történő kivonásának ellenőrzésével.
Hiánypótlás Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről. A jármű átmeneti időszakra történő kivonása. Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlás történt-e?Záradék rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből NEMHiánypótlás történt-e?IGENNEM NEMHelyesek az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. IGEN
Ideiglenes forgalmi engedély kiállítása 30 napra. „Z” betűjelű rendszámtábla kiadása. Okmánytári alapirat megküldése a NyilvántartónakIGEN NEMIGEN

Okmánytári alapirat



A tulajdonosának illetve birtokosának kérelme „E” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása iránt3.1.16. „E” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásaA kérelem teljességének vizsgálata, az ügyfél jogosultságának vizsgálatával. Érvényes műszaki alkalmassággal rendelkezik a jármű? Kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás megléte igazolva van?
Hiánypótlás Eljárás megszüntetése Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlás történt-e?IGEN NEMHiánypótlás történt-e?IGENNEM NEMIGENA szakrendszerben a rendszámtábla foglalása, ideiglenes forgalmi engedély kinyomtatása.Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállítása 6 hónapra, vagy ha a műszaki érvényesség lejárta kevesebb mint 6 hónap, akkor a műszaki érvényesség lejártáig. „E” betűjelű rendszámtábla kiadása.



A jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának kérelme ideiglenes forgalomban tartási engedély – útvonalengedély kiadása iránt  3.1.17. Ideiglenes forgalomban tartási engedély - útvonalengedélyA kérelem teljességének vizsgálata: Érvényes műszaki alkalmassággal rendelkezik? A jármű forgalomban van?
Hiánypótlás Eljárás megszüntetése 

Az Ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a  hiánypótlás lehetőségéről. Érvényes műszaki alkalmasság esetén nem állítható ki útvonalengedély. Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlás történt-e?A kérelem rögzítése a szakrendszerbenIGEN NEMHiánypótlás történt-e?IGENNEM NEMIGEN
Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása (Érvényessége: 3 nap). A jármű javítása, eredetiségvizsgálata vagy hatósági vizsgálata céljából a jármű telephelye és a gépjármű-fenntartó telephelye, vagy az eredetiségvizsgálat, továbbá a hatósági vizsgálat helyszíne között történő közlekedésre jogosít. 



A jármű tulajdonosának kérelme a jármű átmeneti időszakra történő kivonása iránt3.1.18. Jármű átmeneti időszakra történő kivonása annak 2016. január 1-jét megelőző vagy külföldön történő eltulajdonítása miattA kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak. Forgalomból történő átmeneti kivonás bejegyzése a járműnyilvántartásba (hatósági jelzés visszavonása, a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni az ügyfélnek. Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből NEMIGEN IGEN
NEM Hiánypótlás történt-e? NEMNEMIGENIGEN Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának kérelme a jármű átmeneti időszakra történő kivonása iránt3.1.19. Jármű átmeneti időszakra történő kivonása külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás miatt A kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak. Hatósági jelzés megküldése a Nyilvántartónak selejtezés céljábólForgalomból történő átmeneti kivonás bejegyzése a járműnyilvántartásba (hatósági jelzés visszavonása, a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni az ügyfélnek). Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből NEMIGEN IGENNEM Hiánypótlás történt-e? NEMNEMIGENIGEN Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának kérelme a jármű átmeneti időszakra történő kivonása iránt3.1.20. Jármű átmeneti időszakra történő kivonása annak külföldre történő értékesítése miattA kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak. Hatósági jelzés megküldése a Nyilvántartónak selejtezés céljából.Forgalomból történő átmeneti kivonás bejegyzése a járműnyilvántartásba (hatósági jelzés visszavonása, a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni az ügyfélnek). Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. NEMIGEN IGEN
NEM Hiánypótlás történt-e? NEMNEMIGENIGEN Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának kérelme a jármű átmeneti időszakra történő kivonása iránt3.1.21. Jármű átmeneti időszakra történő kivonása annak muzeális előminősítése miattA kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak. Hatósági jelzés megküldése a Nyilvántartónak selejtezés céljából.Forgalomból történő átmeneti kivonás bejegyzése a járműnyilvántartásba (hatósági jelzés visszavonása, a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni az ügyfélnek). Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatás a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből NEMIGEN IGEN
NEM Hiánypótlás történt-e? NEMNEMIGENIGEN Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának kérelme a jármű átmeneti időszakra történő kivonása iránt3.1.22. Jármű átmeneti időszakra történő kivonása versenyjárművé történő átalakítása miattA kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak. Hatósági jelzés megküldése a Nyilvántartónak selejtezés céljából.Forgalomból történő átmeneti kivonás bejegyzése a járműnyilvántartásba (hatósági jelzés visszavonása, a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni az ügyfélnek). Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből NEMIGEN IGENNEM Hiánypótlás történt-e? NEMNEMIGENIGEN Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának kérelme a jármű átmeneti időszakra történő kivonása iránt3.1.23. Jármű átmeneti időszakra történő kivonása a külföldi fegyveres erő állományának tagja magyarországi szolgálati helye megszűnéseA kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak. Hatósági jelzés megküldése a Nyilvántartónak selejtezés céljából.Forgalomból történő átmeneti kivonás bejegyzése a járműnyilvántartásba (hatósági jelzés visszavonása, a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni az ügyfélnek). Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből NEMIGEN IGEN
NEM Hiánypótlás történt-e? NEMNEMIGENIGEN Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának kérelme a jármű forgalomból történő végleges kivonása iránt3.1.24. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem bontási átvételi igazolássalA kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak. Hatósági jelzés megküldése a Nyilvántartónak selejtezés céljábólVégleges kivonás járműnyilvántartásba történő bejegyzése. Döntés a leadott járműokmányok és hatósági jelzés visszavonásáról. Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell.Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből Hiánypótlás történt-e?NEM NEMIGEN IGENIGEN NEMNEMIGEN
Okmánytári alapiratHatározat



A jármű tulajdonosának kérelme a jármű forgalomból kivonása iránt3.1.25. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem egyéb jármű esetébenA kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak. Hatósági jelzés megküldése a Nyilvántartónak selejtezés céljábólForgalomból történő végleges kivonás bejegyzése a járműnyilvántartásba (hatósági jelzés visszavonása, a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni az ügyfélnek. Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből Hiánypótlás történt-e?NEM NEMNEM IGENIGENIGEN NEMIGEN Okmánytári alapirat



Közterület-felügyelet kérelme a jármű forgalomból történő végleges kivonása iránt3.1.26. Jármű forgalomból történő végleges kivonása a közterület-felügyelet kérelme alapjánA kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak. Hatósági jelzés megküldése a Nyilvántartónak selejtezés céljából.A végleges forgalomból történő kivonás járműnyilvántartásba történő bejegyzése. Döntés a leadott járműokmányok és hatósági jelzés visszavonásáról. Eljárás megszüntetése 

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlás történt-e?Kérelem rögzítése, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása az adatlaponHatározat Hiánypótlás történt-e?IGEN NEM NEMIGENIGEN IGEN NEMNEM



A jármű tulajdonosának kérelme forgalomból végleg kivont jármű ismételt forgalomba helyezése iránt3.1.27. Forgalomból végleg kivont jármű ismételt forgalomba helyezéseA kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a Nyilvántartónak a korábbi érvénytelenített törzskönyvvel és forgalmi engedéllyelA jármű ismételt forgalomba helyezése, forgalmi engedély kiadása, törzskönyv kiállításának kezdeményezése, rendszámtábla kiadása. Eljárás megszüntetése

Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Felhívás hiánypótlásra Hiánypótlás történt-e?Ismételt forgalomba helyezésre irányuló kérelem rögzítése, a műszaki adatlap adataival, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. Helyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. NEMIGEN NEMIGEN Hiánypótlás történt-e?IGEN
NEM NEMIGEN

Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának, üzembentartójának, vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél kérelmeJárási Hivatal Kormányablak Osztály3.1.28. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelemA kérelem teljességének vizsgálata
HiánypótlásOkmánytári alapirat megküldése a NyilvántartónakA jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának bejegyzése a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra.Felelős: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Illetékes Járási Hivatal Kormányablak Osztály) Eljárás megszüntetése Az ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása hiányról, pótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHiánypótlás történt-e?A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzembentartó egyben a gépjármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik?Határozat Hiánypótlás történt-e?IGEN NEM IGEN NEM NEMIGENIGENNEM



A jármű tulajdonosának, üzembentartójának, vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél kérelme3.1.29. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelemA kérelem teljességének a vizsgálata, a műszaki érvényességi idejének vizsgálatával
Hiánypótlás

Okmánytári alapirat megküldése a NyilvántartónakForgalomból  ideiglenesen kivont jármű forgalomba történő visszahelyezése. Eljárás megszüntetéseAz ügyfél kérelme teljes-e? Az ügyfél tájékoztatása a hiánypótlás lehetőségéről Felhívás hiánypótlásraHiánypótlás történt-e?A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzembentartó egyben a gépjármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik?Határozat
NEM NEMIGEN IGENNEMIGEN NEMIGEN

Okmánytári alapirat



A jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának, a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező személy kérelmeközúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése tárgyában3.1.30. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése

Okmánytári alapirat megküldése a NyilvántartónakZáradék bejegyzés/törlése a szakrendszerben.
A kérelem teljességének vizsgálata, a záradék bejegyzésének/lezárásának alapjául szolgáló okirat vizsgálatával.Záradék rögzítése. Tulajdonos/üzembentartó személyéhez kötött záradék, vagy járműhöz kötött záradék. Záradék törlése esetén a hatály végének lezárása.   Az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Az adatok helyességét az ügyféllel igazoltatni kell. 

Az ügyfél tájékoztatása hiánypótlás lehetőségéről Hiánypótlásra történő felhívásHelyesek-e az adatok? Adatok módosítása, majd az elektronikus kérelem-adatlap kinyomtatása a szakrendszerből. Hiánypótlás történt-e? Eljárás megszüntetése  HiánypótlásHiánypótlás történt-e? IGEN NEMIGEN NEMIGEN Okmánytári alapirat



 3.1.31. Állandó személyazonosító igazolvány kiadásaAz ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indul  Eljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalEgyüttműködő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes ÁllamtitkárságaAz ügy keletkezésétkiváltó eseményElső személyazonosítóigazolvány igényléseLejárt, vagy érvényes személyazonosítóigazolvány cseréjeCsere adatváltozás, adatjavítás miattCsere megrongálódás,gyártáshiba miattElőző állandószemélyazonosító igazolvány elvesztése,eltulajdonítása,megsemmisülése
Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatása:személyazonosító igazolvány,vezetői engedély, útlevél, lakcímetigazoló hatósági igazolványAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezésKérelem rögzítése Ideiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállítása Ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaÜgyfél hozzájárulásaujjnyomatrögzítéséhezUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseIGENElektronikus aláírás rögzítése IGEN        IGEN             NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM



A személyazonosító igazolvány átvételének módjai Személyes átvételPostai úton történő átvételPostai úton át nem vett személyazonosító igazolványszemélyes átvétele Ügyfél kérelmére aszemélyazonosító igazolvány tárolóelemének aktiválása, PIN-kód hozzárendelése, a tárolóelem adattartamának ellenőrzéseAmennyiben az igényléssorán ideiglenes személyazonosítóigazolvány került kiállításra, vagy az előző állandó állandó személyazonosító igazolvány érvényesen visszaadásra került az igénylőnekIdeiglenes, vagy előző állandószemélyazonosító igazolvány leadásaIdeiglenesszemélyazonosítóigazolvány selejtezése, helyben történőmegsemmisítéseSelejtezési jegyzőkönyv nyomtatása Állandó személyazonosítóigazolvány selejtezése, nyilvántartáson történőátvezetése Selejtezett okmányok megküldésea BM Nyilvántartások Vezetéséért FelelősHelyettes Államtitkárság DokumentumkezelésiÉs Ügyviteltámogató Főosztály részére Selejtezési jegyzőkönyv nyomtatásaEljárásban keletkező iratok,dokumentumok továbbítása a BM Nyilvántartások VezetéséértFelelős Helyettes Államtitkársága Központi Okmánytár részére



 3.1.32. Ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása, érvényes személyazonosság igazolására alkalmas                     hatósági igazolvánnyal nem rendelkező kérelmező részére.Az ügyfél állandó személyazonosítóigazolvány iránti kérelmeEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalEgyüttműködő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes ÁllamtitkárságaAz ügy keletkezésétkiváltó eseményElső személyazonosítóigazolvány igényléseLejárt személyazonosítóigazolvány cseréjeCsere adatváltozás, adatjavítás miattCsere adatváltozás, adatjavítás miattCsere megrongálódás,gyártáshiba miattElőző állandószemélyazonosító igazolvány elvesztése,eltulajdonítása,megsemmisülése
Adatok egyeztetése A kérelem elutasításaArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezésKérelem rögzítéseIdeiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállítása Ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatása

Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatása:- Az igényló személyazonosító igazolványa, lakcímetigazoló hatósági igazolványa- Törvényes képviselő (szülő, gyám,gondnok, meghatalmazott) személyazonosításra alkalmas érvényes okmánya,  lakcímetigazoló hatósági igazolványa Ideiglenes személyazonosító igazolványtkell kiadni - állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelemre -  annak akiállandó személyazonosító igazolványra jogosultHa nem rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolásáraalkalmas hatósági igazolvánnyalA jogosult vagy törvényes képviselője kérelmére, ha a magyarállampolgár első személyazonosítóigazolvánnyal való ellátására                                kerül sor                                     Állandó személyazonosítóigazolvány igénylése



 3.1.33. Ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítása a jogosult, vagy törvényes képviselője kérelmére,            magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való ellátása során.Az ügyfél állandó személyazonosítóigazolvány iránti kérelmeEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalEgyüttműködő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes ÁllamtitkárságaAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaKérelem rögzítése Állandó személyazonosítóigazolvány igénylése
Az ügy keletkezésétkiváltó eseményElső személyazonosítóigazolvány igénylése Arckép, aláírás, ujjnyomat felvételezésIdeiglenes személyazonosítóigazolványkiállítása Ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatása

Az igényléshez szükségesiratok, okmányok bemutatása:- Az igényló lakcímetigazoló hatósági igazolványa  Törvényes képviselő (szülő, gyám)személyazonosításra alkalmas érvényes okmánya,  lakcímetigazoló hatósági igazolványa Ideiglenes személyazonosító igazolványtkell kiadni - állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelemre -  annak akiállandó személyazonosító igazolványra jogosult, ha a magyar állampolgárelső személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor – a jogosult,vagy törvényes képviselője kérelmére



               3.1.34. Személyazonosító igazolvány kiadása 12 év fölötti kérelmező esetében.Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indul    Eljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalEgyüttműködő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes ÁllamtitkárságaAz ügy keletkezésétkiváltó eseményElső személyazonosítóigazolvány igényléseLejárt, vagy érvényes személyazonosítóigazolvány cseréjeCsere adatváltozás, adatjavítás miattCsere adatváltozás, adatjavítás miattCsere megrongálódás,gyártáshiba miattElőző állandószemélyazonosító igazolvány elvesztése,eltulajdonítása,megsemmisülése
Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatása. 14. életévét betöltött igénylőszemélyesenjár elAz igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaCselekvőképtelen kiskorú esetében törvényes képviselője jár elszülő, gyámTÖRVÉNYES KÉPVISELŐ – SZÜLŐJÁR EL- Mindkét szülő személyes megjelenése, ill. egyik szülő személyes megjelenése, és a másikszülő írásos hozzájáruló nyilatkozata, vagy a szülőifelügyelet megszűnését, szünetelését igazolójogerős határozat.- Szülő valamely érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya - személyazonosító igazolvány, vezetői engedélyútlevél, és a  lakcímet igazoló hatósági igazolvány- Az igénylő (cselekvőképtelen kiskorú) személyazonosításra alkalmas okmánya.(személyazonosító igazolvány, útlevéllakcímet igazoló hatósági igazolvány)TÖRVÉYES KÉPVISELŐ – GYÁMJÁR EL-Jogerős gyámkirendelő határozatGyám valamely érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya - személyazonosító igazolvány, útlevél,vezetői engedély - és a  lakcímet igazoló hatósági igazolvány.Az igénylő (cselekvőképtelen kiskorú) személyazonosításra alkalmas okmánya.(személyazonosító igazolvány, útlevéllakcímet igazoló hatósági igazolvány)

Adatok egyeztetése- Arckép felvételezése-12 életévét betöltött igénylő esetében aláírásfelvételezése- Kérelmező hozzájárulásaesetén a 12 életévét betöltött igénylő ujjnyomat felvételezéseA kérelem elutasítása



Ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatása Állandószemélyazonosítóigazolvány igényléseIdeiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállítása Kérelem rögzítéseElektronikus aláírás rögzítése14. életévét betöltöttkérelmezőesetébenElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése IGEN NEMSzolgáltatóiszerződésnyomtatása Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítéseNyilatkozatnyomtatása IGENÁllandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatásaSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezése Eljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatása Elkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadásaNEM



               3.1.35. Személyazonosító igazolvány kiadása 12 év alatti   kérelmező esetében                         Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indul    Eljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalEgyüttműködő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes ÁllamtitkárságaAz ügy keletkezésétkiváltó eseményElső személyazonosítóigazolvány igényléseLejárt, vagy érvényes személyazonosítóigazolvány cseréjeCsere adatváltozás, adatjavítás miattCsere megrongálódás,gyártáshiba miattElőző állandószemélyazonosító igazolvány elvesztése,eltulajdonítása,megsemmisülése
Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatása.Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaCselekvőképtelen kiskorú esetében törvényes képviselője jár elszülő, gyámTÖRVÉNYES KÉPVISELŐ – SZÜLŐJÁR EL- Mindkét szülő személyes megjelenése, ill. egyik szülő személyes megjelenése, és a másikszülő írásos hozzájáruló nyilatkozata, vagy a szülőifelügyelet megszűnését, szünetelését igazolójogerős határozat- Szülő valamely érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya - személyazonosító igazolvány, vezetői engedélyútlevél, és a  lakcímet igazoló hatósági igazolvány- Az igénylő (cselekvőképtelen kiskorú) személyazonosításra alkalmas okmánya.(személyazonosító igazolvány, útlevéllakcímet igazoló hatósági igazolvány)TÖRVÉYES KÉPVISELŐ – GYÁMJÁR EL-Jogerős gyámkirendelő határozatGyám valamely érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya - személyazonosító igazolvány, útlevél,vezetői engedély - és a  lakcímet igazoló hatósági igazolványAz igénylő (cselekvőképtelen kiskorú) személyazonosításra alkalmas okmánya(személyazonosító igazolvány, útlevéllakcímet igazoló hatósági igazolvány)

Adategyeztetés
Arckép felvételezéseA kérelem elutasítása



Ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatása Állandószemélyazonosítóigazolvány igényléseIdeiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállítása Kérelem rögzítéseAktiváló PIN-kód hozzárendeléseNyilatkozatnyomtatása IGEN
Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása Személyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezése Eljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

Vészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítéseEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalNEM



 3.1.36. Tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány kiadása 65. életévét betöltött kérelmező      részére.    Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indul  Eljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz ügy keletkezésétkiváltó eseményLejárt, vagy érvényes személyazonosítóigazolvány cseréjeCsere adatváltozás, adatjavítás miattCsere megrongálódás,gyártáshiba miattElőző állandószemélyazonosító igazolvány elvesztése,eltulajdonítása,megsemmisülése
Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatása:személyazonosító igazolvány,vezetői engedély, útlevél, lakcímetigazoló hatósági igazolványAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezésKérelem rögzítése IdeiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállításaIdeiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok rögzítése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaÜgyfél hozzájárulásaujjnyomatrögzítéséhezUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseElektronikus aláírás Rögzítése IGEN        IGEN            NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM



 3.1.37. Tároló elemmel nem rendelkező személyazonosító igazolvány kiadása 65. életévét betöltött kérelmező részére. Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indul     Eljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalEgyüttműködő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes ÁllamtitkárságaAz ügy keletkezésétkiváltó eseményLejárt, vagy érvényes személyazonosítóigazolvány cseréjeCsere adatváltozás, adatjavítás miattCsere megrongálódás,gyártáshiba miattElőző állandószemélyazonosító igazolvány elvesztése,eltulajdonítása,megsemmisülése
Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatása:személyazonosító igazolvány,vezetői engedély, útlevél, lakcímetigazoló hatósági igazolványAdategyeztetés A kérelem elutasításaArckép, aláírás,  felvételezésKérelem rögzítése IdeiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállításaIdeiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igényléseÁllandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása Személyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezése Eljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása



              3.1.38. Személyazonosító igazolvány kiadása cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt                           álló kérelmező esetében Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalEgyüttműködő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes ÁllamtitkárságaAz ügy keletkezésétkiváltó eseményLejárt, vagy érvényes személyazonosítóigazolvány cseréjeCsere adatváltozás, adatjavítás miattCsere megrongálódás,gyártáshiba miattElőző állandószemélyazonosító igazolvány elvesztése,eltulajdonítása,megsemmisülése
Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaCselekvőképességet teljesenkorlátozó gondnokság alatt állókérelmező esetében törvényes képviselője – gondnok jár el Adategyeztetés-Arckép, ujjnyomat, aláírás felvételezéseA kérelem elutasítása- A kérelemhez be lehet mutatnia gondnokság alá helyezésttanúsító jogerős bírósági határozatot.-Be kell mutatni a törvényes képviseletetigazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő  személyazonosságát igazoló okmányt.(személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímetigazoló hatósági igazolvány)- Az igénylő – gondnokolt- személyazonosítóigazolványát, útlevelét, lakcímetigazoló hatósági igazolványát. Kérelem rögzítéseIdeiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállításaIdeiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatása Állandószemélyazonosítóigazolvány igénylése



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítéseEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalNyilatkozatnyomtatása IGEN
Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatásaSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezése Eljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatása Elkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadásaNEM



              3.1.39. Személyazonosító igazolvány kiadása személyes megjelenésében – egészségügyi okból –                              akadályozott kérelmező részére Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalEgyüttműködő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes ÁllamtitkárságaAz ügy keletkezésétkiváltó eseményLejárt, vagy érvényes személyazonosítóigazolvány cseréjeCsere adatváltozás, adatjavítás miattCsere megrongálódás,gyártáshiba miattElőző állandószemélyazonosító igazolvány elvesztése,eltulajdonítása,megsemmisülése
Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaA személyes megjelenésben - egészségügyi okból- akadályozottkérelmező helyett meghatalmazottjais eljárhat Adatok egyeztetéseArckép, aláírás  felvételezéseA kérelem elutasítása A kérelemhez be kell mutatni:- Kezelőorvos által kiállított igazolást- meghatalmazást- 1 db igazolványképet- Az igénylő személyazonosításra alkalmasokmányát: személyazonosító igazolvány,vezetői engedély, útlevél, lakcímetigazoló hatósági igazolványA meghatalmazott érvényes személyazonosításra alkalmas okmányát,lakcímet igazoló hatósági igazolványát Kérelem rögzítéseIdeiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállítása Állandószemélyazonosítóigazolvány igényléseAktiváló PIN-kód hozzárendeléseSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezése Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatásaEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatása Ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása



 3.1.40.  Adatváltozás, adatjavítás személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetése –       személyazonosító igazolvány kiállítása Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljáráskérelemre indul Az ügy keletkezésétkiváltó eseményLejárt, vagy érvényes személyazonosítóigazolvány cseréjeCsere adatváltozás, adatjavítás miattCsere megrongálódás,gyártáshiba miattElőző állandószemélyazonosító igazolvány elvesztése,eltulajdonítása,megsemmisülése
Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatása:személyazonosító igazolvány,vezetői engedély, útlevél, lakcímetigazoló hatósági igazolványAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezésKérelem rögzítése Ideiglenes személyazonosító igazolvány igénylő adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése

Doktori cím viselésére irányulószándék esetén:-doktori cím viselésére jogosítóokiratKülföldön szerzett doktori címesetén az annak honosítását tanúsító okirat, vagy ezek hiteles                   másolata                  Magyar hatóság által kiállítottszületési anyakönyvi kivonat A névviselés megállapítására alkalmas a magyar hatóságáltal kiállított házassági anyakönyvi kivonatHa adategyeztetéskor a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek mega bemutatott okmány vagy okirat adataival, a járási hivatalmegvizsgálja az eltérés okát, ésindokolt esetben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul javítja 



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok rögzítése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaÜgyfél hozzájárulásaujjnyomatrögzítéséhezUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseElektronikus aláírás rögzítése IGEN        IGEN           NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljáráskérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz ügy keletkezésétkiváltó esemény Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatása:megrongálódott személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolványAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezés IdeiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállításaIdeiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése
Előző állandószemélyazonosító igazolvány elvesztéseElőző állandószemélyazonosító igazolvány eltulajdonításaElőző állandószemélyazonosító igazolvány megsemmisüléseElőző állandószemélyazonosítóigazolvány megrongálódása

A személyazonosító igazolványelvesztése, eltulajdonítása,megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéseJegyzőkönyv felvételezése
 3.1.41. Személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a                személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetése – személyazonosító igazolvány kiállítása



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaUjjnyomat rögzítéseUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseIGENElektronikus aláírás rögzítése       IGEN             NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM
IGEN NEM



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljáráskérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz ügy keletkezésétkiváltó esemény Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezés Ideiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállítása Ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése
Előző állandószemélyazonosító igazolvány elvesztése A személyazonosító igazolványelvesztése,  tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetése Jegyzőkönyv felvételezése

3.1.42.Személyazonosító igazolvány kiállítása  előző állandó személyazonosító igazolvány elvesztése miatt



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaUjjnyomat rögzítéseUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseElektronikus aláírás rögzítése IGEN        IGEN             NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM
IGEN NEM



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indul    Eljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz ügy keletkezésétkiváltó esemény Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezés Ideiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállítása Ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése
Előző állandószemélyazonosító igazolvány eltulajdonítása A személyazonosító igazolványeltulajdonítása,  tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéseJegyzőkönyv felvételezése

3.1.43. Személyazonosító igazolvány kiállítása előző állandó személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaUjjnyomat rögzítéseUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseIGENElektronikus aláírás rögzítése       IGEN            NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM
IGEN NEM



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz ügy keletkezésétkiváltó esemény Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatása.Adatok egyeztetése A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezés Ideiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállítása Ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése
Előző állandószemélyazonosító igazolvány megsemmisülése A személyazonosító igazolványmegsemmisülése tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéseJegyzőkönyv felvételezése

 3.1.44. Személyazonosító igazolvány kiállítása  előző állandó személyazonosító igazolvány megsemmisülése               miatt 



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaUjjnyomat rögzítéseUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseIGENElektronikus aláírás rögzítése        IGEN             NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM
IGEN NEM



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz ügy keletkezésétkiváltó esemény Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezés Ideiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállítása Ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése
Előző állandószemélyazonosító igazolvány megrongálódása A személyazonosító igazolványmegrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéseJegyzőkönyv felvételezése

3.1.45. Személyazonosító igazolvány kiállítása előző állandó személyazonosító igazolvány megrongálódása                 miatt



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaUjjnyomat rögzítéseUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseIGENElektronikus aláírás rögzítése IGEN     IGEN           NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM
IGEN NEM



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz ügy keletkezésétkiváltó esemény Az igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatása.Adatok egyeztetése A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezés IdeiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállításaIdeiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése
 Állandószemélyazonosító igazolvány cseréje gyártáshiba miatt

3.1.46. Érvényes személyazonosító igazolvány cseréje gyártáshiba miatt



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaUjjnyomat rögzítéseUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseIGENElektronikus aláírás rögzítése IGEN            NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM
IGEN NEM



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljáráskérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezés Ideiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállítása Ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése

3.1.47. Érvényes személyazonosító igazolvány cseréje – a tároló elem nem vagy hibásan tartalmazza a                       polgár vagy az igazolvány adatait
Tároló elem adattartamának ellenőrzése



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaUjjnyomat rögzítéseUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseElektronikus aláírás rögzítése IGEN        IGEN           NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM
IGEN NEM



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezésÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése

3.1.48. Érvényes személyazonosító igazolvány cseréje – az érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van hátra  



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaUjjnyomat rögzítéseUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseIGENElektronikus aláírás rögzítése      IGEN         NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezésÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése

3.1.49. Érvényes személyazonosító igazolvány cseréje – a tároló elem nem működik
Tároló elem  ellenőrzése



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaUjjnyomat rögzítéseUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseIGENElektronikus aláírás rögzítése IGEN         IGEN         NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM
IGEN NEM



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indul     Eljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatása:személyazonosító igazolvány,vezetői engedély, útlevél, lakcímetigazoló hatósági igazolványAdategyeztetés A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseÁllandószemélyazonosítóigazolvány igényléseÁllandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása Személyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezése Eljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

3.1.50. 65. életévét betöltött kérelmező esetében határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító            igazolvány igénylése 
Arckép, aláírás,  felvételezés



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljáráskérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezés IdeiglenesszemélyazonosítóigazolványkiállításaIdeiglenes személyazonosító igazolvány adatlapnyomtatásaÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése

3.1.51. 65. életévét betöltött kérelmező esetében tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány igénylése



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaUjjnyomat rögzítéseUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseIGENElektronikus aláírás rögzítése         IGEN            NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása

NEM



 Az ügyfél kérelmeAz állandó személyazonosító igazolványkiadására irányuló eljárás kérelemre indulEljáró hatóság:A kérelem előterjesztésének helye szerinti járási hivatalAz igényléshez szükséges iratok, okmányok bemutatásaAdatok egyeztetése A kérelem elutasításaA kérelem rögzítéseArckép, aláírás, ujjnyomat felvételezésÁllandószemélyazonosítóigazolvány igénylése

3.1.52. Érvényes személyazonosító igazolvány cseréje – a személyazonosító igazolvány tároló eleme ujjnyomatot nem tartalmaz, és a polgár ujjnyomat rögzítését kéri 



Aktiváló PIN-kód hozzárendeléseElektronikus aláírás rögzítéséhez szükségesadatok kitöltése SzolgáltatóiszerződésnyomtatásaUjjnyomat rögzítéseUjjnyomat kérelembentörténő rögzítéseElektronikus aláírás rögzítése       IGEN            NEMVészhelyzet esetén értesítendőtelefonszám rögzítése Nyilatkozatnyomtatása           IGEN Állandószemélyazonosító igazolvány igénylőadatlap nyomtatása                             NEMSzemélyazonosítóigazolvány kiállításánakkezdeményezéseEljárásban keletkező iratok,dokumentumok iktatásaElkészült állandó személyazonosítóigazolvány ügyfélnek történő átadása



Személyes átvételPostai úton történő átvételPostai úton át nem vett személyazonosító igazolványszemélyes átvétele Ügyfél kérelmére aszemélyazonosító igazolvány  tárolóelemének aktiválása, PIN-kód hozzárendelése, a tárolóelem adattartamának ellenőrzése.Amennyiben az igényléssorán ideiglenes személyazonosítóigazolvány került kiállításra, vagy az előző állandó személyazonosító igazolvány érvényesen visszaadásra került az igénylőnekIdeiglenes, vagy előző állandószemélyazonosító igazolvány leadásaIdeiglenesszemélyazonosítóigazolvány selejtezése, helyben történőmegsemmisítéseSelejtezési jegyzőkönyv nyomtatása Előző állandó személyazonosítóigazolvány selejtezése, nyilvántartáson történőátvezetése. Selejtezett okmányok megküldésea BM Nyilvántartások Vezetéséért FelelősHelyettes Államtitkárság DokumentumkezelésiÉs Ügyviteltámogató Főosztály részére Selejtezési jegyzőkönyv nyomtatása
Elkészült személyazonosítóigazolvány átvétele

 Átvételi elismervénynyomtatásaAz eljáró hatóság a személyazonosítóigazolvány személyes átvételét tanúsítóiratokat az átvételtől számított 5 évig őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok   szerint selejtezi                  
3.1.53. Elkészült személyazonosító igazolványok átadása. A személyazonosító igazolvány személyes átvételét              tanúsító iratok őrzése,ezt követően azok iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint történő selejtezéseElkészült személyazonosítóigazolvány átvétele

Elkészült személyazonosító igazolvány átadása



Hamis vagy meghamisították, és az okmány nincs a hatóság birtokában
A polgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatala személyazonosító igazolványt visszavonja, ha

 
3.1.54. Személyazonosító igazolvány visszavonása A polgár az arra való jogosultság megszűnését követően az állandó személyazonosító igazolványt az igazolvány elvételére jogosult hatóságnak nem adta átJogosulatlanul használták fel, és az okmány nincs a hatóság birtokábanA polgár személyazonosító igazolványon szereplő adat megváltozása esetén - megváltozásának nyilvántartásba vételét követő 30. naptól, a határidőt az adatváltozás bejegyzését követő naptól kell számítani -  az állandó személyazonosító igazolványt az igazolvány elvételére jogosult hatóságnak nem adta át

Megszűnik a személyazonosító igazolványra való jogosultság, ha A menekültkénti elismerést, az oltalmazottkénti elismerést, illetve a bevándorolt, a letelepedett jogállású személy tartózkodásra jogosító engedélyét visszavonták, és más jogcímen nem szerzett jogosultságot az állandó személyazonosító igazolvány kiadására      A polgár magyarállampolgársága megszűntA bevándorolt, letelepedett jogállású polgár megszerzi a szabad mozgás és tartózkodás jogátA nem magyar állampolgár Magyarország területét a külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja.Az eljáró hatóság a személyazonosító igazolványvisszavonásával kapcsolatos iratokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig őrzi, ezt követően az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejteziSzemélyazonosító igazolvány visszavonása,nyilvántartásban történő rögzítése



Talált személyazonosító igazolvány
 

3.1.55. Személyazonosító igazolvány találása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetése
Találás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetése Ha a polgár a személyazonosítóigazolványát megtalálja, a megtalálástólszámított három munkanapon belül értesíteni kell bármely járási hivataltA talált személyazonosítóigazolvány érvényes,és a polgár új állandó személyazonosító igazolványt nem igényelt JegyzőkönyvfelvételTalált, érvénytelen személyazonosítóigazolvány nyilvántartásbantörténő selejtezése NEMIGEN

Talált személyazonosítóigazolvány adatainaknyilvántartásban történő ellenőrzése, találás tényének nyilvántartáson történőátvezetéseA talált személyazonosítóigazolvány érvényes,és a polgár új állandó személyazonosító igazolványt nem igényeltNEM IGEN
Talált, más nevére szólószemélyazonosító igazolvány

Talált személyazonosítóigazolvány postai úton történő megküldése az arra jogosultnakTalált érvényesszemélyazonosítóigazolványügyfélnek történő átadása Ha a polgár a személyazonosítóigazolványt nem veszi át,a járási hivatal az igazolványt a találástól számítottegy év eltelte után átvétel hiányában érvénytelenítiA leadott, vagy átvétel hiányábanérvénytelen állandó személyazonosítóigazolvány megküldése a BMNyilvántartások Vezetéséért FelelősHelyettes Államtitkárság Dokumentumkezelési és ÜgyviteltámogatóFőosztály részére
Jegyzőkönyv megküldéseA BM NyilvántartásokVezetéséért FelelősHelyettes ÁllamtitkárságaKözponti Okmánytárrészére

Selejtezési jegyzőkönyv



Anyakönyvvezető által megküldött érvénytelenítettszemélyazonosítóigazolvány  
3.1.56. Anyakönyvvezető által megküldött, érvénytelenített személyazonosító igazolványok adatainak a                        személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetése

 Személyazonosítóigazolvány megküldése a BMNyilvántartások Vezetéséért FelelősHelyettes Államtitkárság Dokumentumkezelési és ÜgyviteltámogatóFőosztály részére
Értesítés iktatásaMegküldött személyazonosítóigazolvány adatainaknyilvántartássaltörténő egyeztetéseSzemélyazonosítóigazolvány leadása tényének rögzítésea nyilvántartásbanSzemélyazonosítóigazolvány nyilvántartásbantörténő selejtezése Selejtezési jegyzőkönyv



Leadott, érvénytelenítettideiglenes személyazonosító igazolvány  
3.1.57. Leadott ideiglenes személyazonosító igazolványok megsemmisítése, nyilvántartáson történő   átvezetése

Selejtezési jegyzőkönyvfelvételezéseIktatás Selejtezési jegyzőkönyvSelejtezett ideiglenes személyazonosítóigazolványok helyben történőmegsemmisítése



Leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelen állandó személyazonosító igazolvány
 

3.1.58. Leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelen állandó személyazonosító igazolvány megsemmisítés     céljából történő megküldése a nyilvántartást kezelő szervnek 
Kísérőjegyzékfelvételezése Kísérőjegyzék Személyazonosítóigazolvány megküldése a BMNyilvántartások Vezetéséért FelelősHelyettes Államtitkárság Dokumentumkezelési és ÜgyviteltámogatóFőosztály részére

Személyazonosítóigazolványnyilvántartásbantörténő selejtezéseIktatásSzállítólevél



 
3.1.59. Nytv. 9. § (3) bekezdésében meghatározott iratok továbbítása

Állandó személyazonosítóigazolvány igénylő adatlap KísérőjegyzékÁllandó személyazonosítóigazolvány igénylő adatlapok,jegyzőkönyvek megküldése a BMNyilvántartások Vezetéséért FelelősHelyettes Államtitkárság Központi Okmánytár részéreIktatás Szállítólevél
Nytv. 9. § (3) bekezdésében meghatározott iratok továbbítása.

Kísérőjegyzékfelvételezése Jegyzőkönyv



 
3.1.60. Tároló elem adattartamának ellenőrzése

Tároló elem tartalmának ellenőrzése
A polgár a tároló elem tartalmát a járási hivatalnál ellenőrizhetiPIN-kód megadásaAdatok egyeztetése



Parkolási igazolvány kiadása  iránti kérelem szakvélemény alapján
A parkolási igazolvány elkészítése

A hatóság ellenőrzi a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában, hogykérelmező rendelkezik-e magyarországibejelentett érvényes lakcímmel A kérelem nemteljesíthető a Magyarországon érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetén       Kérelem benyújtása szakvéleménnyelAláírás és arcképmás felvételezése     A kérelem elektronikus adattartalommal  való készítése
3.1.61. Parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem szakvélemény alapján 
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IgazolványIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntéshelybenhagyása
Ügyfél lakcímet létesítFelterjesztő levélElutasító határozat



Parkolási igazolvány kiadása  iránti kérelem szakvélemény alapján meghatalmazással
A parkolási igazolvány elkészítése

A hatóság ellenőrzi az ügysegéd vagy meghatalmazott személyi adatait, illetve a kérelmező lakcímét,  hogyrendelkezik-e magyarországibejelentett érvényes lakcímmel A kérelem nemteljesíthető a Magyarországon érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetén      Kérelem benyújtása szakvéleménnyelAláírás és arcképmás felvételezéseA kérelem elektronikus adattartalommal  való készítése
3.1.62. Parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem szakvélemény alapján meghatalmazással 
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IgazolványIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntéshelybenhagyása
Ügyfél lakcímet létesítFelterjesztő levélElutasító határozat



Parkolási igazolvány kiadása  iránti kérelem szakvélemény nélkül, közlekedőképesség fenn áll
A parkolási igazolvány elkészítése

A hatóság ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és lakcímét, hogyrendelkezik-e magyarországibejelentett érvényes lakcímmel A kérelem nemteljesíthető a Magyarországon érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetén       Kérelem benyújtása szakvélemény nélkülAláírás és arcképmás felvételezése    A kérelem elektronikus adattartalommal  való készítése
3.1.63. Parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem szakvélemény nélkül, közlekedőképesség fenn áll 
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IgazolványIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntéshelybenhagyása
Ügyfél lakcímet létesítFelterjesztő levélElutasító határozat BAZMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály



Parkolási igazolvány kiadása  iránti kérelem szakvélemény nélkül, közlekedőképesség nem áll fennA hatóság ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és lakcímét, hogyrendelkezik-e magyarországibejelentett érvényes lakcímmel A kérelem nemteljesíthető a Magyarországon érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetén        Kérelem benyújtása szakvélemény nélkül
3.1.64. Parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem szakvélemény nélkül, közlekedőképesség nem áll fenn 
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IratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntéshelybenhagyása
Ügyfél lakcímet létesítFelterjesztő levélElutasító határozat BAZMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály



Parkolási igazolvány kiadása érvényességi idő lejárta miatt
A parkolási igazolvány elkészítése

A hatóság ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és lakcímét, hogyrendelkezik-e magyarországibejelentett érvényes lakcímmel A kérelem nemteljesíthető a Magyarországon érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetén        Kérelem benyújtása szakvéleményAláírás és arcképmás felvételezéseA kérelem elektronikus adattartalommal  való készítése
3.1.65. Parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem érvényességi idő lejárta miatt 
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IgazolványIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntéshelybenhagyása
Ügyfél lakcímet létesítFelterjesztő levélElutasító határozat BAZMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási FőosztályNEM IGEN



Parkolási igazolvány cseréje érvényességi idő lejárta miatt ügyfélkapun keresztül
A parkolási igazolvány elkészítése

Webes ügysegéden keresztül ügyfélkapu belépésselKérelem benyújtásaAláírás és arcképmás átvétele a nyilvántartásbólA kérelem elektronikus adattartalommal  való készítése
3.1.66. Parkolási igazolvány cseréje érvényességi idő lejárta miatt ügyfélkapun keresztül 

Igazolvány



Parkolási igazolvány kiadása  iránti kérelem adatváltozás, megrongálódás miatt
A parkolási igazolvány elkészítése

A hatóság ellenőrzi a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában, hogykérelmező rendelkezik-e magyarországibejelentett érvényes lakcímmel A kérelem nemteljesíthető a Magyarországon érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetén      Kérelem benyújtása szakvéleménnyelAláírás és arcképmás felvételezése    A kérelem elektronikus adattartalommal  való készítése
3.1.67. Parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem adatváltozás, megrongálódás miatt 
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IgazolványIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntéshelybenhagyása
Ügyfél lakcímet létesítFelterjesztő levélElutasító határozat



Parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem hivatalból téves bejegyzés és anyaghiba miatt
A parkolási igazolvány elkészítése

A hatóság ellenőrzi a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában, hogykérelmező rendelkezik-e magyarországibejelentett érvényes lakcímmel A kérelem nemteljesíthető a Magyarországon érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetén  Kérelem benyújtásaAláírás és arcképmás felvételezéseA kérelem elektronikus adattartalommal  való készítése
3.1.68. Parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem hivatalból 
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IgazolványIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntéshelybenhagyása
Ügyfél lakcímet létesítFelterjesztő levélElutasító határozat



Parkolási igazolvány pótlása iránti kérelem személyesen elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatt
A parkolási igazolvány elkészítése

A hatóság ellenőrzi a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában, hogykérelmező rendelkezik-e magyarországibejelentett érvényes lakcímmel A kérelem nemteljesíthető a Magyarországon érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetén  Kérelem benyújtásaAláírás és arcképmás felvételezése      A kérelem elektronikus adattartalommal  való készítése
3.1.69. Parkolási igazolvány pótlása iránti kérelem személyesen 
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IgazolványIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntéshelybenhagyása
Ügyfél lakcímet létesítFelterjesztő levélElutasító határozat



Parkolási igazolvány pótlása iránti kérelem ügyfélkapun keresztülelvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatt
A parkolási igazolvány elkészítése

Webes ügysegéden keresztül ügyfélkapu belépésselKérelem benyújtásaAláírás és arcképmás átvétele a nyilvántartásból     A kérelem elektronikus adattartalommal  való készítése
3.1.70. Parkolási igazolvány pótlása iránti kérelem ügyfélkapun keresztül 

Igazolvány



Intézményi parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem
A parkolási igazolvány elkészítéseA kérelem elektronikusadattartalommal való készítése

3.1.71. Intézményi parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem 
Kérelem benyújtása  működési engedéllyelBelügyminisztériumNyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága nyilvántartásba vétele Igazolvány



Intézményi parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem érvényességi idő lejárta miatt
A parkolási igazolvány elkészítéseA kérelem elektronikusadattartalommal való készítése

3.1.72. Intézményi parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem érvényességi idő lejárta miatt 
Kérelem benyújtása  működési engedéllyel

Igazolvány



Intézményi parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem  adatváltozás, megrongálódás miatt
A parkolási igazolvány elkészítéseA kérelem elektronikusadattartalommal való készítése

3.1.73. Intézményi parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem adatváltozás, megrongálódás miatt 
Kérelem benyújtása  működési engedéllyel

Igazolvány



Intézményi parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem hivatalból  téves bejegyzés és anyaghiba esetén
A parkolási igazolvány elkészítéseA kérelem elektronikusadattartalommal való készítése

3.1.74. Intézményi parkolási igazolvány cseréje iránti kérelem hivatalból 
Kérelem benyújtása  

Igazolvány



Intézményi parkolási igazolvány pótlása iránti kérelemelvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén
A parkolási igazolvány elkészítéseA kérelem elektronikusadattartalommal való készítése

3.1.75. Intézményi parkolási igazolvány pótlása iránti kérelem
Kérelem benyújtása  

Igazolvány



Magánútlevél kiadása iránti kérelem nagykorú eseténKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.76. Magánútlevél kiadása iránti kérelem nagykorú esetén Adatlap 



Magánútlevél kiadása iránti kérelem kiskorú kérelmező eseténKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.77. Magánútlevél kiadása iránti kérelem kiskorú kérelmező esetén Adatlap 



Magánútlevél kiadása iránti kérelem alapilleték eseténKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.78. Magánútlevél kiadása iránti kérelem alapilleték esetén Adatlap 



Magánútlevél kiadása iránti kérelem alapilleték esetén,egy családban 2 vagy több gyermekKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.79. Magánútlevél kiadása iránti kérelem részleges illeték esetén Adatlap 



Magánútlevél kiadása iránti kérelem illetékmentesen65 év felett és családi állapotváltozás eseténKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.80. Magánútlevél kiadása iránti kérelem illetékmentesség esetén Adatlap 



Magánútlevél kiadása iránti kérelem gyorsított eljárás eseténSoron kívül 7 napon belül a pótdíj 19000 FtSürgősségi 3 napon belül a pótdíj 29000 Ft Azonnali 24 órán belül a pótdíj 39000 FtKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.81. Magánútlevél kiadása iránti kérelem gyorsított eljárás esetén Adatlap 



Magánútlevél kiadása iránti kérelem gondnokság alatt álló kérelmező eseténKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.82. Magánútlevél kiadása iránti kérelem gondnokság alatt álló kérelmező esetén Adatlap 



Magánútlevél cseréje iránti kérelemAz úti okmányban szereplő adatok megváltoztak, személyazonosításra alkalmatlanná vált, betelt, megrongálódottKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.83. Magánútlevél cseréje iránti kérelem Adatlap 



Magánútlevél pótlása iránti kérelemAz úti okmány elveszett, eltulajdonították, megsemmisültKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.84. Magánútlevél pótlása iránti kérelem Adatlap 



Magánútlevél érvényesség        6 éves korig az útlevél érvényessége 3 év       6-70 éves korig az útlevél érvényessége 5 év        70 év felett az útlevél érvényessége 10 év18-70 között kérelemre az útlevél érvényessége lehet 10 évKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.85. Magánútlevél érvényessége Adatlap 



Második magánútlevél kiadása iránti kérelemHivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár
Kérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé

Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  
3.1.86. Második magánútlevél kiadása iránti kérelem 

Adatlap 



Magánútlevél kiadása iránti kérelem külföldre történő utazás korlátozásának fennállása eseténKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága feléKérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.87. Magánútlevél kiadása iránti kérelem külföldre történő utazás korlátozásának              fennállása esetén  Adatlap 



Magánútlevél kiadása iránti kérelem jogorvoslati eljárás alapján Kérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága feléKérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.88. Magánútlevél kiadása iránti kérelem jogorvoslati eljárás alapján Adatlap 



Magánútlevél kiadásának ügyintézési határidejeKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzéseAláírás, arcképmás és ujjnyomat felvételezéseElektronikus kérelem összeállítása  3.1.89. Magánútlevél kiadásának ügyintézési határideje Adatlap Ügyintézési határidő 8 nap Soron kívül 7 napon belül a pótdíj 19000 FtSürgősségi 3 napon belül a pótdíj 29000 Ft Azonnali 24 órán belül a pótdíj 39000 Ft



Magánútlevél pótlása elektronikus ügyintézésselEltulajdonított, elveszett, megsemmisült magánútlevél és második magánútlevél pótlásaKérelem továbbítása a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága felé Kérelmező személyi adatainak és a magánútlevélhez való jogosultságának ellenőrzése ügyfélkapun keresztülA nyilvántartásban lévő utolsó aláírás, arcképmás és ujjnyomat átvételeElektronikus kérelem összeállítása  3.1.90. Magánútlevél pótlása elektronikus ügyintézéssel Magánútlevél 



Kérelem pedagógus igazolványhoz NEK adatlap kiadása iránt

NEK adatlap átadása az ügyfélnek

3.1.91. NEK adatlap kiadása pedagógus igazolvány igényléséhez

NEK adatlap a pedagógus igazolványigényléséhez
IGENEgységes arcképmás- és aláírásfelvételezése A képzett kapcsolati kód és a természetes személyazonosító adatok átadása a kártyafelhasználói regisztráció időpontjával együtt a működtetőnek A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban kezelt természetes személyazonosító adatok, lakcím, arcképmás és aláírás átadása kártyakibocsátás céljából a működtetőnek 

A kérelmező a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó természetes személy A bemutatott személyazonosításraalkalmas okmányban szereplő adatok alapjánazonosítás Sikeres azonosítás esetén a kérelmező arcképmásának és aláírásának, valamint a bemutatott személyazonosításra alkalmas okmányban foglalt adatoknak bejegyzése a NEK központi nyilvántartásába NEK adatlap előállítása
NEM



Kérelem diákigazolványhoz NEK adatlap kiadása iránt

NEK adatlap átadása az ügyfélnek

3.1.92. NEK adatlap kiadása diákigazolvány igényléséhez

NEK adatlap a diákigazolványigényléséhez
IGENEgységes arcképmás- és aláírásfelvételezése A képzett kapcsolati kód és a természetes személyazonosító adatok átadása akártyafelhasználói regisztráció időpontjával együtt a működtetőnek A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban kezelt természetes személyazonosítóadatok, lakcím, arcképmás és aláírásátadása kártyakibocsátás céljából a működtetőnek 

A kérelmező a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó természetes személy A bemutatott személyazonosításraalkalmas okmányban szereplő adatok alapjánazonosítás Sikeres azonosítás esetén a kérelmező arcképmásának és aláírásának, valamint a bemutatottszemélyazonosításra alkalmas okmányban foglalt  adatoknak bejegyzése a NEK központi nyilvántartásábaNEK adatlap előállítása
NEM



Kérelem polgárőr igazolványhoz NEK adatlap kiadása iránt

NEK adatlap átadása az ügyfélnek

3.1.93. NEK adatlap kiadása polgárőr igazolvány igényléséhez

NEK adatlap a polgárőr igazolványigényléséhez
IGENEgységes arcképmás- és aláírásfelvételezése A képzett kapcsolati kód és a természetes személyazonosító  adatok átadása a kártyafelhasználói regisztráció időpontjával együtt a működtetőnek A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban kezelt természetes személyazonosító adatok, lakcím, arcképmás és aláírásátadása kártyakibocsátás céljából a működtetőnek 

A kérelmező a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó természetes személy A bemutatott személyazonosításraalkalmas okmányban szereplő adatok alapjánazonosításSikeres azonosítás esetén a kérelmező arcképmásának és aláírásának, valamint a bemutatottszemélyazonosításra alkalmas okmányban foglalt Adatoknak bejegyzése a NEK központi nyilvántartásábaNEK adatlap előállítása
NEM



Új személyi azonosítóról  és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása A kérelmező azonosítja magát 

3.1.94. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése 
Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállításárarégi típusú személyazonosító igazolvány csere eljárás keretében kerül sor Anyakönyvvezető értesítése alapján újszülött részére személyi azonosítórólés lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállításaNEMIGEN



Lakóhely címének bejelentése iránti kérelem

Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása

 A kérelmező azonosítja magát Szállásadói hozzájárulásmeglétének ellenőrzése Bejelentés elutasításaIGEN
3.1.95. Lakóhely címének bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímjelentés)

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
NEMA kérelmező lakcímjelentő lapot tölt ki és aláírja Szállásadó nyilatkozattételi jogosultságának ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel Bejelentés elutasításaA régi személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány leadása Jegyzőkönyv felvétele és ahatósági igazolvány érvénytelenítéseA polgárnál lévő hatósági igazolvány bevonásaLakóhely bejelentésének nyilvántartáson történő átvezetése

NEMNEMIGEN IGEN



Lakóhely megváltoztatásának bejelentése iránti kérelem

Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása

 A kérelmező azonosítja magát Szállásadói hozzájárulásmeglétének ellenőrzése Bejelentés elutasításaIGEN
3.1.96. Lakóhely megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímjelentés)

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
NEMA kérelmező lakcímjelentő lapot tölt ki és aláírja Szállásadó nyilatkozattételi jogosultságának ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel Bejelentés elutasításaA régi személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány leadása Jegyzőkönyv felvétele és ahatósági igazolvány érvénytelenítéseA polgárnál lévő hatósági igazolvány bevonásaLakóhely megváltoztatásának nyilvántartáson történő átvezetése
NEMNEMIGEN



Tartózkodási hely címének bejelentése iránti kérelem
Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása

 A kérelmező azonosítja magát Szállásadói hozzájárulásmeglétének ellenőrzése Bejelentés elutasításaIGEN
3.1.97. Tartózkodási hely címének bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímjelentés)

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
NEMA kérelmező lakcímjelentő lapot tölt ki és aláírja Szállásadó nyilatkozattételi jogosultságának ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel Bejelentés elutasításaA régi személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány leadása Jegyzőkönyv felvétele és ahatósági igazolvány érvénytelenítéseA polgárnál lévő hatósági igazolvány bevonása Tartózkodási hely címének nyilvántartáson történő átvezetése

NEMNEMIGENIGEN



Tartózkodási hely megváltoztatásának bejelentése iránti kérelem
Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása

 A kérelmező azonosítja magát Szállásadói hozzájárulásmeglétének ellenőrzése Bejelentés elutasításaIGEN
3.1.98. Tartózkodási hely megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
NEMA kérelmező lakcímjelentő lapot tölt ki és aláírja Szállásadó nyilatkozattételi jogosultságának ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel Bejelentés elutasításaA régi személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány leadása Jegyzőkönyv felvétele és ahatósági igazolvány érvénytelenítéseA polgárnál lévő hatósági igazolvány bevonása Tartózkodási hely megváltoztatásának nyilvántartáson történő átvezetése
NEMNEMIGEN



Tartózkodási hely megszüntetésének bejelentése iránti kérelem
Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása

 A kérelmező azonosítja magát 3.1.99. Tartózkodási hely megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímjelentés)

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
A kérelmező lakcímjelentő lapot tölt ki és aláírja A személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány leadása Jegyzőkönyv felvétele és ahatósági igazolvány érvénytelenítéseA polgárnál lévő hatósági igazolvány bevonásaTartózkodási hely megszüntetésének nyilvántartáson történő átvezetése NEMIGEN



Tartózkodási hely megújításának  bejelentése iránti kérelem

Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása

 A kérelmező azonosítja magát Szállásadói hozzájárulás ellenőrzése Bejelentés elutasításaIGEN
3.1.100. Tartózkodási hely megújításának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímjelentés)

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
NEMA kérelmező lakcímjelentő lapot tölt ki és aláírja Szállásadó nyilatkozattételi jogosultságának ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel Bejelentés elutasításaA régi személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány leadása Jegyzőkönyv  felvétele és ahatósági igazolvány érvénytelenítéseA polgárnál lévő hatósági igazolvány bevonásaTartózkodási hely megújításának nyilvántartáson történő átvezetése
NEMNEMIGEN

A nyilvántartásba bejegyzett tartózkodási hely bejelentésétől 5 év nem telt elIGE N
IGEN

Tartózkodási hely címének bejelentése és nyilvántartásba vétele eljárásNEM



A törvényes képviselő kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és telefonszámát

Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása
 A kérelmező azonosítja magát 3.1.101. Kérelem, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kk. törvényes képviselőinek nevét és telefonszámát

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
A törvényes képviselő a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 4. melléklet szerinti kérelmet tölt ki és aláírjaA 14. életévét be nem töltött kiskorú személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának leadása Jegyzőkönyv felvétele és ahatósági igazolvány érvénytelenítéseA polgárnál lévő hatósági igazolvány bevonásaA kérelem nyilvántartáson történő átvezetése

NEMIGEN



Értesítési cím bejelentése iránti kérelem
A kérelem nyilvántartáson történő átvezetése

 A kérelmező azonosítja magát 3.1.102. Értesítési cím bejelentése 
Igazolás kiadása az értesítési cím nyilvántartásba vételéről

A kérelmező Értesítési cím-bejelentő lapot tölt ki és aláírja Értesítési cím megfelelőségének ellenőrzése Bejelentés elutasításaNEMIGEN



Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
A nyilatkozat nyilvántartáson történő átvezetése

 A kérelmező azonosítja magát 3.1.103. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
Igazolás kiadása a nyilvántartásba vételéről

Nyilatkozat benyújtása A címjogosult és a postafiók bérlőjének nyilatkozattételi jogosultságának ellenőrzése Bejelentés elutasításaNEMIGEN



Lakcímbejelentésről értesítés kérésének kérelme
A nyilatkozat nyilvántartáson történő átvezetése

A kérelmező azonosítja magát 3.1.104. Lakcímbejelentésről értesítés kérése

Igazolás kiadása a nyilvántartásba vételéről
Szállásadó nyilatkozatának benyújtása Szállásadó nyilatkozattételi jogosultságának ellenőrzése Bejelentés elutasításaNEMIGEN



Értesítési cím bejelentésről értesítés kérésének kérelme
A nyilatkozat nyilvántartáson történő átvezetése

 A kérelmező azonosítja magát 3.1.105. Értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése

Igazolás kiadása a nyilvántartásba vételéről
A címjogosult nyilatkozatának benyújtása Címjogosult nyilatkozattételi jogosultságának ellenőrzése Bejelentés elutasításaNEMIGEN



Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vételének kérelme
A nyilatkozat nyilvántartáson történő átvezetése

 A kérelmező azonosítja magát 3.1.106. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

Igazolás kiadása a nyilvántartásba vételéről
Szállásadó nyilatkozatának benyújtása Szállásadó nyilatkozattételi jogosultságának ellenőrzése Bejelentés elutasításaNEMIGEN



Szállásadói nyilatkozat visszavonásának és nyilvántartásba vételének kérelme
A nyilatkozat nyilvántartáson történő átvezetése

 A kérelmező azonosítja magát 3.1.107. Szállásadói nyilatkozat visszavonása és nyilvántartásba vétele
Igazolás kiadása a nyilvántartásba vételéről

Szállásadó visszavonó nyilatkozatának benyújtása 



Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele
A nyilatkozat nyilvántartáson történő átvezetése

3.1.108. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele

Értesítés kézbesítése a nyilvántartásba vételéről
A polgár adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatának benyújtása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján



Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat visszavonása
A nyilatkozat nyilvántartáson történő átvezetése

3.1.109. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat visszavonása

Értesítés kézbesítése a nyilvántartásba vételéről
A polgár adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozat visszavonásának benyújtása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján



Letelepedett jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti hatóságnál indult  kérelem alapjánAz új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása
3.1.110. Letelepedett jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti hatóságnál indult kérelem alapján

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
Az idegenrendészeti hatóság értesítése alapján a letelepedett jogállású polgár nyilvántartásba vétele  



Menekült jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása a menekültügyi hatóságnál indult  kérelem alapjánAz új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása
3.1.111. Menekült jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása a menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
A menekültügyi hatóság értesítése alapján a menekült jogállású polgár nyilvántartásba vétele  



Oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása a menekültügyi hatóságnál indult  kérelem alapjánAz új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása
3.1.112. Oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása a menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

Az új  hatósági igazolvány kézbesítéseaz ügyfél részére
A menekültügyi hatóság értesítése alapján az oltalmazott jogállású polgár nyilvántartásba vétele  



Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

 A lakcím érvénytelenségének nyilvántartásban történő rögzítése

 A kérelmező azonosítja magát 3.1.113. Lakcím érvénytelenségének megállapításaA kérelmező lakcím érvénytelenségének megállapításairánti kérelmet nyújt be Szállásadó nyilatkozattételi jogosultságának ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel Kérelem elutasításaJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata NEMIGEN Lakcím érvénytelenségének megállapítása, hatósági igazolvány érvénytelenítése határozattalFelterjesztő levélJogorvoslattalél az ügyfél?Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokúdöntésKormányhivatalHatóságiFőosztály Sajáthatáskörbenintézkedésszükséges? IGEN NEMIGENNEM Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása
Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosításVisszavonó vagy módosító határozat

Döntés megsemmisítése



Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése, külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelem
Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása

 A kérelmező azonosítja magát 3.1.114. Külföldi letelepedés nyilvántartásba vétele, valamint a hatósági igazolvány kiadása

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
A kérelmező a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény  végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti nyilatkozatának kitöltése és aláírásaA régi személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány leadása Jegyzőkönyv felvétele és ahatósági igazolvány érvénytelenítéseA régi hatósági igazolvány bevonásaKülföldi letelepedés tényének nyilvántartáson történő átvezetése NEMIGEN



Külföldről hazatérő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele iránti kérelem
Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása

 A kérelmező azonosítja magát(állampolgárság, anyakönyvi kivonat, családi állapot igazolás) IGEN
3.1.115. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
A kérelmező lakcímjelentő lapot tölt ki és aláírja, valamint jegyzőkönyvben nyilatkozik adataira vonatkozóan Szállásadó nyilatkozattételi jogosultságának ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel Bejelentés elutasításaA személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány leadása Jegyzőkönyv  felvétele és a hatósági igazolvány érvénytelenítéseA polgárnál lévő hatósági igazolvány bevonásaNyilvántartásba vétellel egyidejűleg a lakóhely bejelentésének nyilvántartáson történő átvezetése

NEMNEMIGEN IGEN



Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem
Adatszolgáltatás a kérelmező részéreIGEN

3.1.116. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás kézbesítése a kérelmező részére
Kérelem elutasításaKérelem céljának és jogalapjának ellenőrzése NEMAdatközlés díjának megállapítása  Díjfizetésre kötelezettség megállapításaKérelem benyújtása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint

IGEN NEM



Külföldön élő magyar állampolgár  nyilvántartásba vétele iránti kérelem
Az új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása

 A kérelmező azonosítja magát(állampolgárság, anyakönyvi kivonat, családi állapot igazolás) 3.1.117. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
A kérelmező nyilatkozatot tesz külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéről Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele



Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása költözéssel nem járó lakcímváltozás eseténAz új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása
3.1.118. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén

Az új  hatósági igazolvány kézbesítése az ügyfél részére
A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt a polgárnál lévő hatósági igazolvány érvénytelenítése  



Lakcím érvénytelenségének megállapítására hivatalból megindul az eljárás
Lakcím érvénytelenségének átvezetése a nyilvántartáson, ezzel a hatósági igazolvány érvénytelenítése 

3.1.119. Lakcím érvénytelenségének megállapítása hivatalból Lakcím érvénytelenségénekmegállapítása határozattalJogszabályi feltételeknek megfelelően lakcím valódiságának ellenőrzése NEM
Felterjesztő levélJogorvoslattalél az ügyfél?Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokúdöntésKormányhivatalHatóságiFőosztály Sajáthatáskörbenintézkedésszükséges? IGENIGENNEM Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása

Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosításVisszavonó vagy módosító határozat
Döntés megsemmisítése NEM



Értesítési cím érvénytelenségének megállapítása hivatalból
Értesítési cím törlése a nyilvántartásból

 Ha az értesítési cím bejelentésétől számított 2 év eltelt megújítás nélkül 3.1.120. Értesítési cím érvénytelenségének megállapítása hivatalbólÉrtesítési cím bejegyzése után értesítési címvalódiságának ellenőrzése Értesítési cím érvénytelenségénekmegállapítása határozattalIGEN NEM
Felterjesztő levélJogorvoslattalél az ügyfél?Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokúdöntésKormányhivatalHatóságiFőosztály Sajáthatáskörbenintézkedésszükséges? IGENIGENNEM Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása

Saját hatáskörben történő visszavonás vagy módosításVisszavonó vagy módosító határozat
Döntés megsemmisítése NEM



Elektronikus kérelem továbbítása a Nyilvántartó felé 
Kérelmező személyi adatainak, lakcímének ellenőrzése Ügyfél rendelkezik vizsgaigazolással,valamint érvényes egészségügyialkalmassággalAláírás és arcképmás felvételezése

3.1.121 Első vezetői engedély kiadása Első vezetői engedély kiadása iránti kérelemÜgyfél rendelkezik magyarországiállandó bejelentett lakcímmel IGENNEM NEM IGEN
Adatlap



Elektronikus kérelem továbbítása a Nyilvántartó felé 
Kérelmező személyi adatainak, lakcímének ellenőrzése Ügyfél rendelkezik vizsgaigazolással,valamint a kategóriához szükségesérvényes egészségügyialkalmassággalAláírás rögzítése, arcképmás készítése

3.1.122. Új kategória és kombinált kategória bejegyzése Új kategória és kombinált kategória bejegyzése iránti kérelemÜgyfél rendelkezik magyarországiállandó bejelentett lakcímmel IGENNEM NEM IGEN
Adatlap



Elektronikus kérelem továbbítása a Nyilvántartó felé 
Kérelmező személyi adatainak, lakcímének ellenőrzése Ügyfél rendelkezik új egészségügyialkalmassággalAláírás és arcképmás felvételezése

3.1.123. Vezetői engedély érvényesítése, cseréje Vezetői engedély érvényesítése, cseréje iránti kérelemÜgyfél rendelkezik magyarországiállandó bejelentett lakcímmel IGENNEM NEM IGEN
Adatlap



Elektronikus kérelem továbbítása a Nyilvántartó felé 
Ügyfél személyi adatainakellenőrzése Egészségügyi alkalmasságellenőrzése, szükség eseténúj alkalmasság rögzítése Aláírás és arcképmás felvételezése

3.1.124. Vezetői engedély pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén Vezetői engedély pótlása iránti kérelem elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén Elvesztés/eltulajdonítás/megsemmisülés tényének rögzítésea nyilvántartásban IGENNEM
Adatlap
Pótlás iránti kérelem esetén, annakellenőrzése, hogy az ügyfél rendelkezik állandó magyarországi lakcímmel



Kérelmező személyiadatainak, lakcímének egyeztetése Vezetési jogosultság ellenőrzése abemutatott magyar vezetői engedély,valamint a nyilvántartás alapjánA kérelmező becsatol 2 db igazolványfényképetNemzetközi vezetőiengedély kiállítása
3.1.125. Nemzetközi vezetői engedély kiadása Nemzetközi vezetői engedély kiadása iránti kérelem



Kérelmező személyiadatainak egyeztetése Ügyfél rendelkezik érvényes magyarországi lakcímmel  A kérelem nemteljesíthetőEGT tagállamban kiállított vezetői engedély adattartalmának rögzítése a nyilvántartásbanA külföldi hatóság által bevont és a Nyilvántartónak megküldött magyarvezetői engedély vezetési jogosultságtartalma nem változott és az egészség-ügyi alkalmasság határideje nem járt le 
3.1.126. Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje NEMIGEN Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

IGEN NEMÜgyfél visszahonosításikérelmének továbbítása a Nyilvántartó feléKülföldi hatóság által kiállított vezetői engedély bevonása, érvényes magyar vezetői engedély átadása Egészségügyi alkalmasságrögzítése a nyilvántartásbanAláírás és arcképmás felvételezéseElektronikuskérelem összeállításaElektronikus kérelem továbbításaa Nyilvántartó feléAdatlap



Vezetésijogosultságszünetelésénekelrendelése, vezetőiengedély visszavonásahatározattal3.1.127. Vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése és vezetői engedély visszavonása jogerős bírósági ítélet alapján  Illetékes járásbíróság, törvényszék jogerős ítélete alapján megindul az eljárás
Felterjesztő levélJogorvoslattalél az ügyfél?Jogszabályi feltételek megléténekvizsgálata Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokúdöntésKormányhivatalHatóságiFőosztály 

Sajáthatáskörbenintézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonásvagy módosítás IGEN NEM Visszavonó, vagy módosító határozat
A vezetési jogosultság szünetelése tényéneknyilvántartásban történő rögzítéseDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása



Vezetésijogosultságszünetelésénekelrendelése, vezetőiengedély visszavonásahatározattal3.1.128. Vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése és vezetői engedély visszavonása jogerős szabálysértési határozat alapján  Illetékes rendőrkapitányság jogerős határozata alapján megindul az eljárás
Felterjesztő levélJogorvoslattalél az ügyfél?Jogszabályi feltételek megléténekvizsgálata Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokúdöntésKormányhivatalHatóságiFőosztály 

Sajáthatáskörbenintézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonásvagy módosítás IGEN NEM Visszavonó, vagy módosító határozat
A vezetési jogosultság szünetelése tényéneknyilvántartásban történő rögzítéseDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása



Vezetésijogosultságszünetelésénekelrendelése, vezetőiengedély visszavonásahatározattal3.1.129. Vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése és vezetői engedély visszavonása egészségi, pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minősítés okán  A háziorvos vagy az erre illetékes szakigazgatási szerv alkalmatlanságot megállapítószakvéleménye alapján megindul az eljárás
Felterjesztő levélJogorvoslattalél az ügyfél?Jogszabályi feltételek megléténekvizsgálata Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokúdöntésKormányhivatalHatóságiFőosztály 

Sajáthatáskörbenintézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonásvagy módosítás IGEN NEM Visszavonó, vagy módosító határozat
A vezetési jogosultság szünetelése tényéneknyilvántartásban történő rögzítéseDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása



Vezetésijogosultságszünetelésénekelrendelése, vezetőiengedély visszavonásahatározattal3.1.130. Vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése és vezetői engedély visszavonása a közlekedési előéleti ponthatár elérése esetén  A BM Közlekedési Igazgatási és NyilvántartásiFőosztály értesítése alapján megindul az eljárás
Felterjesztő levélJogorvoslattalél az ügyfél?Jogszabályi feltételek megléténekvizsgálata Iratfelterjesztés illetékesKözigazgatási és MunkaügyiBírósághozBírósági ítéletSajáthatáskörbenintézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonásvagy módosítás IGEN NEM Visszavonó, vagy módosító határozat

A vezetési jogosultság szünetelése tényéneknyilvántartásban történő rögzítéseDöntés megsemmisítése vagyhatályon kívül helyezése Kereset elutasításaKözigazgatási cselekménymegváltoztatása



Hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem benyújtása(személyesen vagy egyéb módon)Kérelmet benyújtó vállalkozó adatainak és tevékenységének ellenőrzéseIgazolvány kiállítása azonnalVagy elektronikus út esetén 8 napon belülIgazolvány átadása a vállalkozó részére vagy postázása
3.1.131 Egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok

IGEN NEM
IGEN NEMKérelem elutasítása, adatok Nyilvántartó általi javításaAdatok javítása Sikeres adatjavítás ?Minden adat egyezik ?

Vállalkozói igazolvány 



A hatósági ellenőrzés megindítása hivatalból, a vállalkozó személyes megjelenésre idézése.  A nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül a hatóság ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek:Az egyéni vállalkozó megjelenése a hatóság előtt bizonyítványának és székhelybiztosító nyilatkozatának, alkalmazottmunkaszerződésének bemutatásaAz ellenőrzés hiányosságot tár fel IGENNEM Az egyéni vállalkozófelszólítása az akadály elhárításáraJegyzőkönyv felvétele az ellenőrzésrőlEllenőrzés lezárása, eljárás megszüntetése IGEN NEMA tevékenység gyakorlását a Hatóság határozatávalmegtiltja         A hatóság határozata jogerőre emelkedikA nyilvántartó a főtevékenységi kört vagy tevékenységikört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
3.1.132 Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése 30 napon belül képesítési követelményeknek való megfelelés Vagy annak megfelelő személy foglalkoztatása- székhely, telephely jogszerű használata- tevékenység jogszerű végzése

IGEN Saját hatáskörben intézkedésszükséges?NEMA döntés módosítása vagyVisszavonása sajáthatáskörbenFellebbezés visszautasítása IGEN IratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésA másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja A másodfokú hatóság a döntést megváltoztatjavagy megsemmisíti A másodfokú hatóság a tényállást tisztázza és a döntést meghozza NEMIGEN



A hatósági ellenőrzés megindítása hivatalból, a vállalkozó személyes megjelenésre idézése.  Ellenőrzési terv alapján a hatóság ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek:Az egyéni vállalkozó megjelenése a hatóság előtt bizonyítványának és székhelybiztosító nyilatkozatának, alkalmazottmunkaszerződésének bemutatásaAz ellenőrzés hiányosságot tár fel IGENNEM Az egyéni vállalkozófelszólítása az akadály elhárításáraJegyzőkönyv felvétele az ellenőrzésrőlEllenőrzés lezárása, eljárás megszüntetése IGEN NEMA tevékenység gyakorlását a Hatóság határozatávalmegtiltja         A hatóság határozata jogerőre emelkedikA nyilvántartó a főtevékenységi kört vagy tevékenységikört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
3.1.133 Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése ellenőrzési terv alapján képesítési követelményeknek való megfelelés Vagy annak megfelelő személy foglalkoztatása- székhely, telephely jogszerű használata- tevékenység jogszerű végzése

IGEN Saját hatáskörben intézkedésszükséges?NEMA döntés módosítása vagyVisszavonása sajáthatáskörbenFellebbezés visszautasítása IGEN IratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésA másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja A másodfokú hatóság a döntést megváltoztatjavagy megsemmisíti A másodfokú hatóság a tényállást tisztázza és a döntést meghozza NEMIGEN



A hatósági ellenőrzés megindítása hivatalból, a vállalkozó személyes megjelenésre idézése.  Eseti jelleggel, szúrópróba szerűen a hatóság ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek:Az egyéni vállalkozó megjelenése a hatóság előtt bizonyítványának és székhelybiztosító nyilatkozatának, alkalmazottmunkaszerződésének bemutatásaAz ellenőrzés hiányosságot tár fel IGENNEM Az egyéni vállalkozófelszólítása az akadály elhárításáraJegyzőkönyv felvétele az ellenőrzésrőlEllenőrzés lezárása, eljárás megszüntetése IGEN NEMA tevékenység gyakorlását a Hatóság határozatávalmegtiltja         A hatóság határozata jogerőre emelkedikA nyilvántartó a főtevékenységi kört vagy tevékenységikört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
3.1.134 Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése eseti jelleggel, szúrópróba szerűen képesítési követelményeknek való megfelelés Vagy annak megfelelő személy foglalkoztatása- székhely, telephely jogszerű használata- tevékenység jogszerű végzése

IGEN Saját hatáskörben intézkedésszükséges?NEMA döntés módosítása vagyVisszavonása sajáthatáskörbenFellebbezés visszautasítása IGEN IratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésA másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja A másodfokú hatóság a döntést megváltoztatjavagy megsemmisíti A másodfokú hatóság a tényállást tisztázza és a döntést meghozza NEMIGEN



Egyéni vállalkozói tevékenység megszűnés, megszüntetéseTörvény erejénél fogvaAz egyéni vállalkozó bejelentésévelEgyéni cég alapításával a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző naponEgyéni vállalkozóhalálávalEgyéni vállalkozó gondnokság alá Helyezésével a bírósági határozatjogerőre emelkedése  napjánAz egyéni vállalkozás szünetelését követő2 év elteltével Egyéni vállalkozóadószámának törlésével az erről szóló határozatjogerőre emelkedésének napján
Hatóság útjánElektronikus útonAz egyéni vállalkozóitevékenység megszüntetéseAz illetékes szerv értesíti a nyilvántartót

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn, vagy a tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn.Az egyéni vállalkozó egyik tevékenységét sem folytatja jogszerűen 
A vállalkozó nyilvántartásból történő törléseAz ügyfél, az állami adóhatóság és a KözpontiStatisztikai Hivatal értesítése a törlésről

3.1.135 Egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése, megszűntetése  A hatóság a tevékenység folyatását határozatával megtiltja         A hatóság határozata jogerőre emelkedikIGEN NEMSaját hatáskörben intézkedésszükséges?A döntés módosítása vagyvisszavonása sajáthatáskörbenFellebbezés visszautasítása IratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésA másodfokú hatóság a döntést helybenhagyjaA másodfokú hatóság a döntést megváltoztatjavagy megsemmisítiA másodfokú hatóság a tényállást tisztázza és a döntést meghozza
IGEN NEM NEM



Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése ügyfél által. Ez történhet Elektronikus útonHatóság útján Űrlap nem megfelelőKitöltése eseténHiánypótlás Eljárás megszüntetéseHiánypótlás nem teljesítése Egyéni vállalkozó adósszámának és statisztikaiSzámjelének automatikus beszerzéseA nyilvántartást vezető szerv általHiánypótlás teljesítése Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételeFelelős:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal IlletékesJárási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztály (személyes ügyintézés során)     Igazolás átadása az ügyfél részéreA nyilvántartást vezető szerv az értesítés megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásbavételről értesíti az állami adóhatóságotés a Központi StatisztikaiHivatalt valamint a hatóságot (elektronikus bejelentés esetén)      Igazolás elektronikus úton történő megküldése az ügyfél részére
3.1.136 Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése



 A hatóság Tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozási tevékenység folytatásához szükségesInformációkról, képesítési követelményekről, hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekrőlA tevékenységi körhöz szükséges képesítési követelményekrőltájékoztatás nyújtásaSzemélyesen Egyéb módonÜgyfél megfelel a tevékenységéhez szükséges jogszabályifeltételeknekTájékoztatás anyagának írásbeli átadása az ügyfél részére ügyintézés befejezése
A tevékenységi körhöz szükségeshatósági engedélyről illetve bejelentési kötelezettségrőltájékoztatás nyújtása

IGEN Vállalkozó igényli a vállalkozói tevékenység  megkezdésének bejelentésétEgyéni vállalkozói tevékenység bejelentésénekmegkezdéseIGENNEMNEM
3.3.137 Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges Információkról



3.1.138. Jármű engedély nélküli átalakítása miatti forgalomból történő kivonásIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.139. Érvényességi idő vagy forgalomban tartási engedély érvényességi idejének lejárta miatti kivonásIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.140. Műszaki vizsgálatra történő berendelés elmulasztása miatti forgalomból történő kivonásIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.141. Jármű balesetveszélyes állapota miatti forgalomból történő kivonásIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.142.  Hamisítás miatti forgalomból történő kivonásIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.143. A forgalmi engedély rongálódása miatti  forgalomból történő kivonásIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.144. A közlekedési balesettel érintett jármű forgalomból történő kivonásaIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.145. Regisztrációs matrica hiánya miatti forgalomból történő kivonásIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.146. M, az SP és a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblák forgalomból történő kivonásaIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.3.1.147. Engedély nélkül személygépkocsival díj ellenében végzett tevékenység miatti forgalomból kivonásIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.148. Gépjárműadó meg nem fizetése miatti forgalomból történő kivonásIlletékes önkormányzati adóhatóságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.149. Lefoglalás, elkobzás vagy a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a zár alá vétel miatti forgalomból történő kivonás Nemzeti Adó- és Vámhivatal,bírósági végrehajtó, rendőrség, bíróságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.150. A járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó vállalkozómulasztásaIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.151. Érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet hiánya miatti forgalomból történő kivonásIlletékes rendőrkapitányság, kötvénynyilvántartómegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.152. A Muzeális Minősítő Bizottság a muzeális jellegű jármű igazolvány visszavonása miatti forgalomból történő kivonás Muzeális Minősítő Bizottságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.153. A jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása céljából meg nem jelenés miatti forgalomból történő kivonás Budapest Főváros Kormányhivatalamegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.154. A műszaki vizsgálat elmulasztása miatti forgalomból történő kivonásIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.155. A jármű műszaki alkalmatlansága miatti forgalomból történő kivonásIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.156. Véglegesen alkalmatlannak történő minősítés és forgalomban tartás megtiltása miatti forgalomból történő kivonás Illetékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.157. Közigazgatási bírság megfizetési kötelezettségének elmulasztása miatti forgalomból történő kivonásIlletékes rendőrkapitányságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.158. A jármű eltulajdonítása miatti forgalomból történő kivonásIlletékes rendőrkapitányság, ügyészség, bíróságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



3.1.159. Tulajdonjog és származás nem megfelelő igazolása ellenére megtörtént forgalomba helyezése miatti forgalomból történő kivonásIlletékes Rendőrkapitányság, Ügyészség, Bíróság és egyéb hatóságmegkeresése alapján megindul az eljárás
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás vagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatJogszabályi feltételek meglétének vizsgálata Gépjármű forgalomból történő kivonása határozattal

A forgalomból kivonás tényének nyilvántartásban történő rögzítése



Hatósági ellenőrzés3.2.1. Bejelentésköteles élelmiszer előállító létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Bejelentésköteles élelmiszer előállító létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.2. Gyümölcs- és zöldségfeldolgozást, tartósítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozást, tartósítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagy módosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.3. Növényi zsír és olaj előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Növényi zsír és olaj előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonás módosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.4. Malomipari és keményítő termék előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Malomipari és keményítő termék előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonás módosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.5. Kenyér, friss pékáru előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Kenyér, friss pékáru előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.6. Tartósított lisztes áru előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Tartósított lisztes áru előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.7. Tésztafélék előállítását végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Tésztafélék előállítását végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.8. Cukor előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Cukor előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.9. Édesség előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
 Édesség előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.10. Tea, kávé feldolgozást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Tea, kávé feldolgozást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.11. Fűszer, ételízesítő előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Fűszer, ételízesítő előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.12. Készétel előállítást végző létesítmények (vendéglátó termékek kivételével) nyilvántartásba vételeHiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Készétel előállítást végző létesítmények (vendéglátó termékek kivételével) nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.13. Homogenizált ételkészítmény kisgyermekek részére és diétás étel előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Homogenizált ételkészítmény kisgyermekek részére és diétás étel előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.14. Egyéb homogenizált ételkészítmény és diétás étel előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételeHiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Egyéb homogenizált ételkészítmény és diétás étel előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.15. Egyéb feldolgozott élelmiszer előállítást végző létesítmények, mézcsomagolás nyilvántartásba vételeHiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Egyéb feldolgozott élelmiszer előállítást végző létesítmények, mézcsomagolás nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.16. Egyéb feldolgozott élelmiszer előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Egyéb feldolgozott élelmiszer előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.17. Étrend-kiegészítő előállító létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Étrend-kiegészítő előállító létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.18. Desztillált szeszes ital előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Desztillált szeszes ital előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.19. Gyümölcsbor előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Gyümölcsbor előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.20. Sör előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Sör előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.21. Maláta előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Maláta előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.22. Üdítőital, ásványvíz előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Üdítőital, ásványvíz előállítást végző létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.23. Szikvíz előállító létesítmények nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Szikvíz előállító létesítmények nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.24. Csomagolóanyag gyártók nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Csomagolóanyag gyártók nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



Hatósági ellenőrzés3.2.25. Fertőtlenítőszereket gyártók nyilvántartásba vétele Hiánypótlásrafelszólítás
Az élelmiszer előállító létesítmény nyilvántartásba vétele

Intézkedés kérése
Fertőtlenítőszereket gyártók nyilvántartásba vételi kérelmeKérelemadattartalmamegfelelt Kérelemadattartalmakifogásolt KérelemelutasításaJegyzőkönyvMegfelelt KifogásoltNyilvántartásba vétel Nyilvántartásbavételi határozatNEMIGEN Jogorvoslat lehetőségeNEMMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagymódosítóhatározat IratfelterjesztésKormányhivatal felé IGENIGEN NEM

Hiánypótlás teljesítése Hiánypótlás nem teljesítése



3.2.26. Nem nyilvántartott (működési jogosultsággal nem rendelkező) helyek ellenőrzése
Utóellenőrzés

Élelmiszer vállalkozásnyilvántartásba vétele
Nem nyilvántartott (működési jogosultsággal nem rendelkező) helyek ellenőrzése bejelentés,észrevétel alapján Hatósági ellenőrzésJegyzőkönyvSzankció,kötelezés jogsértésmegszüntetéséreMegalapozatlanFigyelmeztetés Bírság Megalapozott Jogorvoslat lehetőségeSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonásmódosításVisszavonóvagy módosítóhatározat

NEMMegfelelt Jegyzőkönyv IGENNEM Az eljárásfolytatódikIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIGENKülön engedély Társhatóságokmegkeresése
Nyilvántartásbavételihatározat



3.2.27. Élelmiszer-biztonsági és higiéniai ellenőrzések
UtóellenőrzésFelfüggesztés feloldása, tevékenység engedélyezése

Élelmiszer-biztonsági és higiéniai (megkeresés, bejelentés, élelmiszer eredetű megbetegedés, élelmiszerlánc-felügyeleti terv szerint, kompenzációs) ellenőrzés Hatósági ellenőrzésJegyzőkönyvSzankció,kötelezés jogsértésmegszüntetéséreMegfeleltFigyelmeztetés Bírság FelfüggesztésKifogásoltJogorvoslat lehetőségeSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonás módosításVisszavonóvagy módosítóhatározat NEMMegfelelt Jegyzőkönyv IGENNEM Az eljárásfolytatódikIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIGEN



3.2.28. Élelmiszer előállító létesítmények ellenőrzése
UtóellenőrzésFelfüggesztés feloldása, tevékenység engedélyezése

 Élelmiszer előállítólétesítmények ellenőrzése Hatósági ellenőrzésJegyzőkönyvSzankció,kötelezés jogsértésmegszüntetéséreMegfeleltFigyelmeztetés Bírság FelfüggesztésKifogásoltJogorvoslat lehetőségeSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonás módosításVisszavonóvagy módosítóhatározat NEMMegfelelt Jegyzőkönyv IGENNEM Az eljárásfolytatódikIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIGEN



3.2.29. Kereskedelem ellenőrzése
UtóellenőrzésFelfüggesztés feloldása, tevékenység engedélyezése

 Kereskedelem ellenőrzése Hatósági ellenőrzésJegyzőkönyvSzankció,kötelezés jogsértésmegszüntetéséreMegfeleltFigyelmeztetés Bírság FelfüggesztésKifogásoltJogorvoslat lehetőségeSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonás módosításVisszavonóvagy módosítóhatározat NEMMegfelelt Jegyzőkönyv IGENNEM Az eljárásfolytatódikIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIGEN



3.2.30. Vendéglátás ellenőrzése
UtóellenőrzésFelfüggesztés feloldása, tevékenység engedélyezése
 Vendéglátás ellenőrzése Hatósági ellenőrzésJegyzőkönyvSzankció,kötelezés jogsértésmegszüntetéséreMegfeleltFigyelmeztetés Bírság FelfüggesztésKifogásoltJogorvoslat lehetőségeSaját hatáskörben intézkedésszükséges?Saját hatáskörbentörténő visszavonás módosításVisszavonóvagy módosítóhatározat NEMMegfelelt Jegyzőkönyv IGENNEM Az eljárásfolytatódikIratfelterjesztésKormányhivatal feléMásodfokú döntésMegyeiKormányhivatal Döntés megsemmisítése Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIGEN



3.2.31. Vendéglátás ellenőrzése Közérdekű bejelentés, panasz, zöld szám, élelmiszer eredetű megbetegedés Élelmiszerlánc-felügyeletiterv szerint Kompenzációs ellenőrzésHatósági ellenőrzés,helyszíni szemle  Döntés élelmiszer higiéniaiszempontból SzankcióBírságkiszabása Utóellenőrzés
Hatósági jegyzőkönyvAdatrendszerbenrögzítés Figyelmeztetés Felfüggesztés Hatósági jegyzőkönyvFelfüggesztés feloldásatevékenység engedélyezése



3.2.32. Közétkeztetés ellenőrzése Közérdekű bejelentés, panasz, zöld szám, élelmiszer eredetű megbetegedés Élelmiszerlánc-felügyeletiterv szerint Kompenzációs ellenőrzésHatósági ellenőrzés,helyszíni szemle  Döntés élelmiszer higiéniaiszempontból SzankcióBírságkiszabása Utóellenőrzés
Hatósági jegyzőkönyvAdatrendszerbenrögzítés Figyelmeztetés Felfüggesztés Hatósági jegyzőkönyvFelfüggesztés feloldásatevékenység engedélyezése



3.2.33. Szociális étkeztetés ellenőrzése Közérdekű bejelentés, panasz, zöld szám, élelmiszer eredetű megbetegedés Élelmiszerlánc-felügyeletiterv szerint Kompenzációs ellenőrzésHatósági ellenőrzés,helyszíni szemle  Döntés élelmiszer higiéniaiszempontból SzankcióBírságkiszabása Utóellenőrzés
Hatósági jegyzőkönyvAdatrendszerbenrögzítés Figyelmeztetés Felfüggesztés Hatósági jegyzőkönyvFelfüggesztés feloldásatevékenység engedélyezése



3.2.34. Rendezvény ellenőrzése Önkormányzati megkeresésHatósági ellenőrzés,helyszíni szemle  Döntés élelmiszer higiéniaiszempontból SzankcióBírságkiszabása HatóságijegyzőkönyvAdatrendszerbenrögzítés Figyelmeztetés FelfüggesztésTevékenység megtiltása a rendezvény ideje alatt



3.2.35. Vásárok és piacok ellenőrzése Közérdekű bejelentés, panasz, zöld szám, élelmiszer eredetű megbetegedés Élelmiszerlánc-felügyeletiterv szerint Kompenzációs ellenőrzésHatósági ellenőrzés,helyszíni szemle  Döntés élelmiszer higiéniaiszempontból SzankcióBírságkiszabása Utóellenőrzés
Hatósági jegyzőkönyvAdatrendszerbenrögzítés Figyelmeztetés Felfüggesztés Hatósági jegyzőkönyvFelfüggesztés feloldásatevékenység engedélyezése



3.2.36. Kistermelői tevékenység, kistermelői vendégasztal ellenőrzéseÉlelmiszerlánc-felügyeletiterv szerint Kompenzációs ellenőrzésHatósági ellenőrzés,helyszíni szemle  Döntés élelmiszer higiéniaiszempontból Szankció Bírságkiszabása
Hatósági jegyzőkönyv

FigyelmeztetésAdatrendszerben rögzítés



3.2.37. Vágóállat- és húsvizsgálat, állategészségügyi szaksegédi feladatÉlő állat beérkezéseSzállítási feltételek vizsgálataigazoló dokumentumok ellenőrzéseélőállat ellenőrzése8 órán belüli vágás 8 órán túlivágásAntemortemismételt vizsgálatvágás előttKábítás, leöléspostmortem Labor vizsgálatHúsvizsgálat Trichinella vizsgálatBelsőség vizsgálat, vágott test és fél testvizsgálat



Szakmai utasításFöldművelésügyi Minisztériumból3.2.38. Éves élelmiszerlánc- felügyeleti terv végrehajtásaÉlelmiszerlánc- biztonságiés Földhivatali FőosztályIlletékes Járási HivatalFeladat leosztása ügyintézőkreÜtemterv készítéseHelyszíni, hatósági ellenőrzésIntézkedés Adatrendszerbe rögzítés Szankció Bírság Figyelmeztetés Felfüggesztés Hatósági jegyzőkönyv



3.2.39. Hatósági nyilvántartások vezetése Nyilvántartások vezetéseMegyei nyilvántartások Járási nyilvántartásokBejelentés köteles üzemek nyilvántartásaEngedély köteles üzemek nyilvántartásaKistermelők nyilvántartásaVadbegyűjtők nyilvántartásaMéh anyanevelő telep nyilvántartása Külön engedélyCsaládi gazdaságok nyilvántartásaElső magyarországi betárolási hely nyilvántartásaKAPCSOLATTARTÁS



3.2.40. Élelmiszer közvetítette megbetegedések kivizsgálásaKözérdekű bejelentés, panasz, zöld szám ÁNTSZ megkeresésHatósági ellenőrzés,helyszíni szemle  Döntés élelmiszer higiéniaiszempontból SzankcióBírságkiszabása Utóellenőrzés
Hatósági jegyzőkönyvAdatrendszerbenrögzítés Figyelmeztetés Felfüggesztés Hatósági jegyzőkönyvFelfüggesztés feloldásatevékenység engedélyezése

Bejelentés illetékességehatáskör vizsgálata Élelmiszerlánc- biztonságiés Földhivatali Főosztály értesítése 



3.2.41. Első magyarországi betárolási hely nyilvántartásba vételeKérelemre induló eljárásIlletékes Járási HivatalNyilvántartásba vétel8 napon belülDöntés higiéniaiszempontból Adatbázisban rögzítésHiánypótlás Utóellenőrzés és adatbázisban rögzítés
Hatósági helyszíni ellenőrzés



3.2.42. Első magyarországi betárolási hely ellenőrzéseKözérdekű bejelentés, panasz, zöld szám, élelmiszer eredetű megbetegedés Élelmiszerlánc-felügyeletiterv szerint Kompenzációs ellenőrzésHatósági ellenőrzés,helyszíni szemle  Döntés élelmiszer higiéniaiszempontból SzankcióBírságkiszabása Utóellenőrzés
Hatósági jegyzőkönyvAdatrendszerbenrögzítés Figyelmeztetés Felfüggesztés Hatósági jegyzőkönyvFelfüggesztés feloldásatevékenység engedélyezése



3.2.43. Hatósági mintavételHatósági helyszíni ellenőrzésMinta vételHatósági minta elküldéseNÉBIH laboratóriumba Hatósági jegyzőkönyvMintavételi jegyzőkönyvLabor eredmény beérkezéseTájékoztatás labor eredményrőlNem megfelelő minta eseténintézkedés



3.2.44. Engedélyköteles élelmiszer előállítók nyilvántartásba vételeNyilvántartásba vételi kérelem beérkezéseAdat egyeztetés Nyilvántartásba vételElutasítás Helyszíni szemle



3.2.45. Engedélyköteles  élelmiszer előállítók ellenőrzéseKözérdekű bejelentés, panasz, zöld szám, élelmiszer eredetű megbetegedés Élelmiszerlánc-felügyeletiterv szerint Kompenzációs ellenőrzésHatósági ellenőrzés,helyszíni szemle  Döntés élelmiszer higiéniaiszempontból SzankcióBírságkiszabása Utóellenőrzés
Hatósági jegyzőkönyvAdatrendszerbenrögzítés Figyelmeztetés Felfüggesztés Hatósági jegyzőkönyvFelfüggesztés feloldásatevékenység engedélyezése



3.2.46. Szakhatósági eljárások Ügyfél megkereséseTerv egyeztetésEsetleges hibák, hiányosságok javításaélelmiszer higiéniai szempontból



Ügyfél megkereséseTerv egyeztetésEsetleges hibák, hiányosságok javításaKérelem előzetes szakhatósági állásfoglalás elkészítéséhezIgazgatási szolgáltatási díj megfizetéseElőzetes szakhatósági állásfoglaláselkészítése
3.2.47. Előzetes szakhatósági eljárások



3.2.48. Szakhatósági állásfoglalás építésügyi eljárásbanÜgyfél megkeresése ÉTDR felületenTerv és adat egyeztetésTerv dokumentáció elbírálásaélelmiszer higiéniai szempontból Szakhatósági állásfoglalás elkészítéseEsetleges hibákra, hiányosságokravaló hiánypótlási felhívás



3.2.49. Az élelmiszerlánc pontjairól érkező bejelentések kivizsgálásaPanasz Közérdekű bejelentésAnnak vizsgálata, hogy a szerv jogosult-e eljárni
Bejelentéselbírálása

8 napon belül áttétel,egyidejűleg ismert bejelentő tájékoztatásaAnnak vizsgálata, hogy a bejelentés vizsgálata mellőzhető-e?Van- e helye érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak ?Megalapozottsági vizsgálat:- további információ kérés- helyszíni vizsgálat- mintavétel, labor vizsgálat Ismert bejelentő tájékoztatásaIsmert bejelentő tájékoztatásaIntézkedés 
NEM

NEM MEGALAPOZOTTMEGA LAPOZ OTT
IGENNEM Ismert bejelentőtájékoztatásaIGEN



56/2017. számú kormánymegbízotti utasítás szerintNegyedéves készenléti beosztásKormányhivatal hatósági állatorvosai, főállatorvosai és élelmiszerbiztonsági felügyelői látják el a készenléti szolgálatot1 hetes szolgálati rend, melyet 1 hatósági állatorvos és 1 felügyelő lát elmunkaidő végétől másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégén 24 órás ügyelettelBejelentés fogadásaés elbírálásaNem igényel azonnali intézkedéstKészenléti naplókitöltéseIlletékes járás értesítése Azonnali ügyintézést igényelHelyszíni intézkedésIlletékes járás értesítéseJelentés készítés
3.2.50. Készenléti szolgálat



3.2.51. Családi gazdaságok nyilvántartásba vételeÜgyfél kérelemAmennyiben szükségeshiánypótlási felhívás A szükséges dokumentumokmegfelelnekNyilvántartásba vétel jóváhagyása,módosításaDöntés közléseElutasító végzés



3.2.52. Külön engedélyKülön engedély Kérelem beérkezéseAdat egyeztetésHelyszíni szemleDöntés higiéniaiszempontból Külön engedély kiadásaElutasítás



3.2.53. Élelmiszer ellenőrzési bírság kiszabásaHelyszíni ellenőrzés
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonásvagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrtesítés hatósági eljárásmegindításáról Élelmiszer-ellenőrzési bírságkiszabása  határozattal

Jogerős döntés közlése 



3.2.54. Élelmiszerlánc- felügyeleti bírság kiszabásaHelyszíni ellenőrzés
Másodfokú döntésKormányhivatal Hatósági FőosztályDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyásaIratfelterjesztésKormányhivatal felé Felterjesztő levélJogorvoslattal él az ügyfél?Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGEN NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonásvagy módosítás IGEN NEM Visszavonó vagy módosító határozatÉrtesítés hatósági eljárásmegindításáról Élelmiszerlánc- felügyeleti bírságkiszabása  határozattal

Jogerős döntés közlése 



3.2.55. Intézkedések, következmények Helyszíni ellenőrzésSzankciók HatóságijegyzőkönyvFigyelmeztetés Élelmiszer- ellenőrzésibírság és forgalombólvaló kivonás Élelmiszerlánc- felügyeletibírság Felfüggesztés Folyamatos szankcionálásesetén:- tiltás- korlátozás- engedély visszavonásFelfüggesztés feloldásaUtóellenőrzés



3.2.56. Külön utasításokra érkező jelentések küldéseKülön utasításokra érkező jelentésekHavi jelentés Negyedéves jelentés Bírságok jelentése Kistermelői változásokjelentéseÉlelmiszerlánc- biztonságiésFöldhivatali FőosztályIlletékes Járási Hivatal(hatósági főállatorvos)



Szakmai utasításFöldművelésügyi Minisztériumból3.2.58. Monitoring vízmintavétel saját kutas élelmiszer előállítóknálÉlelmiszerlánc- biztonságiés Földhivatali FőosztályIlletékes Járási HivatalMinták leosztása ügyintézőkreÜtemterv készítéseHelyszíni, hatósági ellenőrzésIntézkedés Adatrendszerbe rögzítés Szankció Bírság Figyelmeztetés Felfüggesztés Hatósági jegyzőkönyvTermékvisszahívás



Szakmai utasításFöldművelésügyi Minisztériumból3.2.58. Monitoring vízmintavétel saját kutas élelmiszer előállítóknálÉlelmiszerlánc- biztonságiés Földhivatali FőosztályIlletékes Járási HivatalMinták leosztása ügyintézőkreÜtemterv készítéseHelyszíni, hatósági ellenőrzésIntézkedés Adatrendszerbe rögzítés Szankció Bírság Figyelmeztetés Felfüggesztés Hatósági jegyzőkönyv



3.2.59. Élelmiszer vállalkozások ivóvíz minőségű víz biztosításának ellenőrzéseHatósági helyszíni ellenőrzésMinta vételHatósági minta elküldéseNÉBIH laboratóriumba Hatósági jegyzőkönyvMintavételi jegyzőkönyvLabor eredmény beérkezéseTájékoztatás labor eredményrőlNem megfelelő minta eseténintézkedés



3.2.60. Zöld szám NÉBIH Zöld számon érkezett bejelentésAnnak vizsgálata, hogy a szerv jogosult-e eljárniBejelentéselbírálása
azonnali áttétel,egyidejűleg ismert bejelentő tájékoztatásaMegalapozottsági vizsgálat:- további információ kérés- helyszíni vizsgálat- mintavétel, labor vizsgálat Ismert bejelentő tájékoztatásaIsmert bejelentő tájékoztatásaIntézkedés 

NEM
NEM MEGALAPOZOTTMEGA LAPOZ OTT

IGEN
Jelentés NÉBIH felé



Hatósági ellenőrzés éshelyszíni szemle3.2.61. Külön engedély köteles élelmiszerek forgalmazásának engedélyezéseMegfelelő Nem megfelelőHatározat UtóellenőrzésJogorvoslattal él az ügyfélDöntés felterjesztése
IntézkedésrekötelezésVégzés

Saját hatáskörű intézkedés-Visszavonás-MódosításNem sajáthatáskörűintézkedés HatározatFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály Felterjesztőlevél-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti
Engedélyezés,eljárás lezárása 

Kérelem a külön engedély köteles élelmiszerekengedélyezése iránt 

-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti
Nem megfelelő

-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



Hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle3.2.62. Benépesített állattartó telepre állat bevitelének engedélyezéseKérelem benépesített állattartó telepre állatbevitelének engedélyezése iránt  Diagnosztikai vizsgálatokelvégzése felelős:NEBIH ÁDIHatározat
Határozat

Jogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-MódosításHatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztése Felelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályFelterjesztőlevél
Adott állatbetegségre előírt intézkedés megtétele Megfigyelés feloldása,eljárás lezárása

-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti
Határozat



3.2.63. Állatpanzió és állatmenhely működésének nyilvántartásba vételeA bejelentés hiányainak megállapításaTájékoztatás a BAZMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály részére
Bejelentés tétele állatpanzió és állatmenhely működéséneknyilvántartásba vétele irántMegfelelő Nem megfelelőHatározat EllenőrzésNem sajáthatáskörűintézkedés Jogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-MódosításHatározatDöntés felterjesztéseFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály Felterjesztőlevél-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.64. Méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezéseMegfelel Nem felel meg Hiányos Hiánypótlásra felhívásEngedélyezés,eljáráslezárása Nem teljesülTeljesülTájékoztatás a települési ónkormányzat jegyzőjénekVégzés Határozat VégzésJogorvoslattal él az ügyfélSaját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-Módosítás Nem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztéseFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályFelterjesztőlevél
Kérelem visszautasítása

-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti Eljárás megszüntetése



Mentesítéssel kapcsolatosDiagnosztikai vizsgálatok Felelős:Nebih ÁDI3.2.65. Nyilvántartás vezetése az EBL mentes üzemekrőlBejelentés tétele EBL mentes üzem nyilvántartásba vétele iránt
IHatározatNyilvántartásba vétel,eljárás lezárása Nem megfelelőMegfelelő ElutasításJogorvoslattal él az ügyfélSaját hatáskörű intézkedésNem sajáthatáskörűintézkedés -Visszavonás-MódosításHatározatDöntés felterjesztése Felelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti Felterjesztőlevél



3.2.66. Nyilvántartás vezetése a takarmány-vállalkozási létesítményrőlBejelentés takarmány-vállalkozási létesítmény nyilvántartásba vétele iránt
  

Megfelel Nem felel meg Hiánypótlásra felhívásNyilvántartásba vétel, eljáráslezárása Teljesül Nem teljesülVégzésHatározatJogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-MódosításHatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztéseFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályFelterjesztőlevél
Eljárás megszüntetése-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.67. Kistermelői tevékenység nyilvántartásba vételeBejelentés kistermelői tevékenységnyilvántartásba vétele iránt
  

Megfelel Nem felel meg Hiánypótlásra felhívásNyilvántartásba vétel, eljárás lezárása Teljesül Nem teljesülVégzésHatározatJogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-Módosítás HatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztéseFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály Felterjesztőlevél
Eljárás megszüntetése-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.68. Családi gazdaság nyilvántartásba vételeKérelem  családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránt Nem felel megMegfelel Kizáró ok Teljesül Nem teljesülVégzés
Hiánypótlásra felhívásHatározatNyilvántartásba vétel, eljáráslezárása HatározatJogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-MódosításHatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztéseFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályFelterjesztőlevél

Eljárás megszüntetése-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti Elutasítás



3.2.69. Vadbegyűjtő hely üzemeltetésének nyilvántartásba vétele
  

Megfelel Nem felel megHiánypótlásra felhívásTeljesül Nem teljesülVégzés
Tájékoztatás a BAZMKH Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályrészéreHatározatJogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-Módosítás HatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztéseFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályFelterjesztőlevél

Eljárás megszüntetése-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.70. Tojótyúktartó telep nyilvántartásba vételeKérelem tojótyúktartó telep nyilvántartásba vétele iránt
  Megfelel Nem felel megHiánypótlásra felhívásTeljesül Nem teljesülVégzésNyilvántartásba vétel Tájékoztatás a BAZMKH Élelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályrészéreHatározat Jogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-MódosításHatározat Eljárás megszüntetéseNem sajáthatáskörűintézkedés-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.71. Kiskereskedelmi létesítmény tevékenységének nyilvántartásba vételeBejelentés kiskereskedelmi létesítmény tevékenységének nyilvántartásba vétele iránt
  

Megfelel Nem felel meg Hiánypótlásra felhívásNyilvántartásba vétel, eljáráslezárása Teljesül Nem teljesülVégzésHatározatJogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-Módosítás HatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztéseFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályFelterjesztőlevél
Eljárás megszüntetése-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.72. Méhanyanevelő telep ellenőrzéseMéhanyanevelő telep ellenőrzése hivatalbólHelyszíni szemleMegfelel Nem felel megHatósági bizonyítványkiállítása Hatósági eljárásmegindításaÉrtesítés Hatósági eljárásmegindításaTényállás tisztázásaDöntéshozatal, eljárás lezárásaHatározatUtóellenőrzés Jogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-MódosításHatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztése FelterjesztőlevélFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály
-Figyelmeztetés-Bírság

-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.73. Élelmiszerek előállításának és forgalomba hozatalának ellenőrzéseÉlelmiszerek előállításának és forgalomba hozatalának ellenőrzése hivatalbólHelyszíni szemleMegfelel Nem felel megHatósági bizonyítványkiállítása Értesítés Hatósági eljárásmegindításaTényállás tisztázásaDöntéshozatal, eljáráslezárásaHatározatUtóellenőrzés Jogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-MódosításHatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztése FelterjesztőlevélFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály
-Figyelmeztetés-Bírság

-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.74. Állatpanzió és menhely működésének ellenőrzéseÁllatpanzió és menhely működésének ellenőrzése hivatalbólHelyszíni szemleMegfelel Nem felel megHatósági bizonyítványkiállítása Hatósági eljárásmegindításaÉrtesítés Hatósági eljárásmegindításaTényállás tisztázásaDöntéshozatal, eljáráslezárásaHatározatUtóellenőrzés Jogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Visszavonás-MódosításHatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztése FelterjesztőlevélFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály
-Figyelmeztetés-Bírság

-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.75. Állatkereskedés működésének ellenőrzéseÁllatkereskedés működésének ellenőrzése  hivatalbólHelyszíni szemleMegfelel Nem felel megHatósági bizonyítványkiállítása Értesítés Hatósági eljárásmegindításaTényállás tisztázásaDöntéshozatal, eljáráslezárásaHatározatUtóellenőrzés Jogorvoslattal él az ügyfélSaját hatáskörben intézkedés -Visszavonás-MódosításHatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztése FelterjesztőlevélFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály
-Figyelmeztetés-Bírság

-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.76. Ebek transzponderral való megjelölésének ellenőrzéseEbek transzponderral való megjelölésének ellenőrzése  hivatalbólEljárás megindításaIgazolja Nem igazoljaÉrtesítőlevél Kötelezés a jogsértésMegszüntetésére, eljáráslezárásaHatározatJogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Módosítás-VisszavonásNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztése FelterjesztőlevélFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály
Eljárás megszüntetése Tényállás tisztázása Végzés Nem igazoljaBírság kiszabásaHatározat -Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.77. EBL mentesítési terv jóváhagyásaEBL mentesítési terv jóváhagyása iránti kérelemBenyújtott mentesítési terv vizsgálataMegfelel Nem felel megMentesítési terv jóváhagyása,eljárás lezárása Teljesül Nem teljesülVégzésHatározat Jogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedésNem sajáthatáskörűintézkedés -Módosítás-Visszavonás HatározatDöntés felterjesztése FelterjesztőlevélFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály
Hiánypótlásra felhívásEljárás megszüntetése-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.78. Embert mart eb hatósági megfigyeléseEmbert mart eb hatósági megfigyelésemegkeresésre indulóeljárásMegfigyelés elrendeléseNincs veszettségreutaló tünet Veszettségreutaló tünetHatározat Helyszíni szemle Eb leölésének elrendeléseHatározatJogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Módosítás-VisszavonásHatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztése FelterjesztőlevélFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály
Megfigyelés feloldása Tájékoztatás JH-NEOrészére

-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.78. Mézelő méhek betegsége esetén helyi illetve községi zárlat elrendeléseMézelő méhek betegsége esetén helyi illetve községi zárlatelrendelése hivatalból indul méhbetegség gyanúja esetén Helyszíni szemlePozitív Negatív
Jogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés-Módosítás-VisszavonásHatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztése FelterjesztőlevélFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály

Helyi zárlat feloldásaHatározat
JegyzőkönyvBetegség gyanújamegalapozott Helyi zárlat elrendelése améhészetreMinta vizsgálatafelelős: NÉBIH ÁDIKözségi zárlat elrendelése legalább 5 km sugarúkörben

-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.80. Kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának ellenőrzéseKedvtelésből tartott állatok nemKereskedelmi célú szállításának Ellenőrzése hivatalbólHelyszíni szemle,adatkérésMegfelel Nem felel megHatósági bizonyítványkiállítása Hatósági eljárásmegindításaHatósági eljárásmegindításaTényállás tisztázásaDöntéshozatal, eljárás lezárásaHatározatJogorvoslattal él az ügyfél Saját hatáskörben intézkedés -Visszavonás-MódosításHatározatNem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztése FelterjesztőlevélFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali Főosztály
Szankciós intézkedés-visszaküldés-karanténba helyezés-állat leöletéseJegyzőkönyv

-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti



3.2.81. Állatkereskedés tevékenységének engedélyezéseMegfelel HiányosEngedélyezés, eljáráslezárása Nem teljesülTeljesülHatározat VégzésJogorvoslattal él az ügyfélSaját hatáskörben intézkedés-Módosítás-Visszavonás Nem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztéseFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályFelterjesztőlevél
-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti Eljárás megszüntetéseEljárás megszüntetéseHiánypótlásra felhívás



3.2.82. Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésének engedélyezéseMegfelel HiányosEngedélyezés, eljáráslezárása Nem teljesülTeljesülHatározat VégzésJogorvoslattal él az ügyfélSaját hatáskörben intézkedés-Módosítás-Visszavonás Nem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztéseFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályFelterjesztőlevél
-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti

Hiánypótlásra felhívásEljárás megszüntetése



3.2.83. Halkeltető állomás üzemeltetésének engedélyezéseMegfelel HiányosEngedélyezés, eljárás lezárása Nem teljesülTeljesülHatározat VégzésJogorvoslattal él az ügyfélSaját hatáskörben intézkedés Nem sajáthatáskörűintézkedésDöntés felterjesztéseFelelős:BAZMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági ésFöldhivatali FőosztályFelterjesztőlevél
NÉBIH tájékoztatásaTájékoztató irat

-Módosítás-Visszavonás-Helybenhagyja-Megváltoztatja-Megsemmisíti Eljárás megszüntetéseHiánypótlásra felhívás



Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonásának átvezetése3.3.1. Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonásának átvezetéseAz eljárás megindításaA beadvány érkeztetése, iktatása és a kijelölt ügyintézőnek történő átadása Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?
A döntés helytadó?NEM NEMNEM IGEN IGEN IGEN

II. fokú döntés közlése A keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.
Fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya feléA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés helyben hagyása Döntés megváltoztatásaFellebbezés tényének törlése a tulajdoni lapról

Saját hatáskörben intézkedés? IGEN NEMIGEN Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni laprólNEM



Tulajdonjog bejegyzése3.3.2. Tulajdonjog bejegyzése Az eljárás megindítása
Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN

NEMIGEN NEM
Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé

A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Vagyonkezelői jog bejegyzése, törlése, módosítása3.3.3. Vagyonkezelői jog bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog bejegyzése, törlése, módosítása3.3.4. Lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Földhasználati jog bejegyzése, törlése, módosítása3.3.5. Földhasználati jog bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Haszonélvezeti jog bejegyzése, törlése, módosítása3.3.6. Haszonélvezeti jog bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Használat jogának bejegyzése, törlése, módosítása3.3.7. Használat jogának bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Telki szolgalmi jog bejegyzése, törlése, módosítása3.3.8. Telki szolgalmi jog bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Közérdekű szolgalmak bejegyzése, törlése, módosítása3.3.9. Közérdekű szolgalmak bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFüggőben tartás határideje lejárt
Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé

A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Elő és visszavásárlási jog bejegyzése, törlése, módosítása3.3.10. Elő és visszavásárlási jog bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



 Tartási és életjáradéki jog bejegyzése, törlése, módosítása3.3.11. Tartási és életjáradéki jog bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Jelzálogjog, önálló zálogjog, átalakításos önálló zálogjog bejegyzése, törlése, módosítása3.3.12. Jelzálogjog, önálló zálogjog, átalakításos önálló zálogjog bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Végrehajtási jog bejegyzése, törlése, módosítása3.3.13. Végrehajtási jog bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



 Jogi jelleg feljegyzése, módosítása, illetve törlése3.3.14. Jogi jelleg feljegyzése, módosítása, illetve törléseAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése, módosítása, törlése3.3.15. Gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése, módosítása, törléseAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFüggőben tartás határideje lejárt
Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé

A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Kisajátítási eljárás megindítása, tényének feljegyzése, törlése3.3.16. Kisajátítási eljárás megindítása, tényének feljegyzése, törléseAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFüggőben tartás határideje lejárt
Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé

A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



 Telekalakítási tilalom, építési tilalom, egyéb építésügyi korlátozások tényének feljegyzése3.3.17. Telekalakítási tilalom, építési tilalom, egyéb építésügyi korlátozások tényének feljegyzéseAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



 Elidegenítési és terhelési tilalom tényének feljegyzése3.3.18. Elidegenítési és terhelési tilalom tényének feljegyzéseAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Perindítás tényének feljegyzése, törlése3.3.19. Perindítás tényének feljegyzése, törléseAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFüggőben tartás határideje lejárt
Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé

A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Vételi, eladási jog bejegyzése, törlése, módosítása3.3.20. Vételi, eladási jog bejegyzése, törlése, módosításaAz eljárás megindítása
Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN

NEMIGEN NEM
Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé

A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése, módosítása, törlése3.3.21. Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése, módosítása, törléseAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Megismételt hagyatéki eljárás tényének feljegyzése3.3.22. Megismételt hagyatéki eljárás tényének feljegyzéseAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzése, törlése3.3.23. Föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzése, törléseAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Pénzügyi lízingbeadás tényének feljegyzése3.3.24. Pénzügyi lízingbeadás tényének feljegyzéseAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN
NEMIGEN NEM

Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé
A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Jogosult természetes személlyel szemben megindított adósságrendezési eljárás tényének feljegyzése3.3.25. Jogosult természetes személlyel szemben megindított adósságrendezési eljárás tényének feljegyzéseAz eljárás megindítása Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFüggőben tartás határideje lejárt
Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé

A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás3.3.26. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárásAz eljárás megindítása
Érdemi vizsgálatA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaIGEN NEMFelhívás kiadása szükséges e?Függőben tartás határideje lejártHiánypótlást teljesítette? IGEN

NEMIGEN NEM
Döntés átvezetése a tulajdoni lapon, ezzel a döntés véglegessé válikHelytadó döntés közléseFellebbezés? Hivatalos feljegyzésA döntést át kell vezetni a tulajdoni lapon?Eljárást megszüntető, elutasító, vagy visszautasító döntés közléseEljárás megszüntetése, elutasítása tényének feljegyzése a tulajdoni lapraEljárás megszüntetése, elutasítás tényének törlése a tulajdoni lapról, ezzel a döntés véglegessé válikSaját hatáskörben intézkedés?Eljárás megszüntetése, elutasítása tényének törlése a tulajdoni lapról, fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé

A döntés helytadó?NEM NEMNEMIGEN IGEN IGENNEMII. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni laprólDöntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezésDöntés megváltoztatásaIGEN



Tulajdoni lapok pótlásával kapcsolatos eljárás lefolytatása3.3.27. Tulajdoni lapok pótlásával kapcsolatos eljárás lefolytatásaAz archív adatok vizsgálata,  irattári adatok vizsgálata, érdekelt birtokában lévő adatok vizsgálata, szükség esetén helyszíni azonosításA beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaA tulajdoni lap tervezet elkészítéseA tervezet elkészítéséről hirdetmény közzététele és az ingatlanügyi hatóságnál történő kifüggesztéseDöntés közléseFellebbezés
Döntés átvezetése a tulajdoni laponDöntés közlése Fellebbezés tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya feléIGEN

II. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.Fellebbezés tényének törlése a tulajdoni lapról Döntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatása
Saját hatáskörben intézkedés? NEM



Betekintés, hiteles tulajdoni lap másolat kiadása3.3.28. Betekintés, hiteles tulajdoni lap másolat kiadásaAz eljárás megindításaBetekintés biztosítható?Személyes adatok vizsgálata és rögzítéseIGENNEMMásolat kiadását igényli? Elutasító döntés közléseFellebbezésSaját hatáskörben intézkedés? Fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya feléIGEN NEM
II. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.

Döntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatásaIGEN NEMDíjfizetési kötelezettség és jogosultság fennállásának vizsgálataDíjmentesség és jogosultság igazolt? NEMHiánypótlásnak eleget tett?NEMIGENIGEN



Adatszolgáltatás, okirat másolatok kiadása3.3.29. Adatszolgáltatás, okirat másolatok kiadásaAz eljárás megindítása Elutasító döntés közléseFellebbezésSaját hatáskörben intézkedés? Fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya feléIGEN NEM
II. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.

Döntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatásaDíjfizetési kötelezettség és jogosultság fennállásának vizsgálataDíjmentesség és jogosultság igazolt? NEMHiánypótlásnak eleget tett?NEMIGENIGEN A beadvány érkeztetése, iktatása, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadása



Adatleválogatás, tulajdoni adatokkal kiegészített földkönyv, illetve részadat szolgáltatás az ingatlan-nyilvántartásból3.3.30. Adatleválogatás, tulajdoni adatokkal kiegészített földkönyv, illetve részadat szolgáltatás az ingatlan-nyilvántartásbólAz eljárás megindítása Döntés közléseFellebbezésSaját hatáskörben intézkedés? Fellebbezés felterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya feléIGEN NEM
II. fokú döntés közléseA keresetlevél benyújtása tényének feljegyzése a tulajdoni lapra, a kérelem felterjesztése az ügyre vonatkozó összes irattal, és a tulajdoni lap munkapéldányával együtt.

Döntés helyben hagyásaA döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés Döntés megváltoztatásaDíjfizetési kötelezettség fennállásának vizsgálata és a díj mértékének megállapításaDíjmentesség igazolt? NEMHiánypótlásnak eleget tett?
NEMIGEN

IGEN A beadvány érkeztetése, iktatása, majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadásaJogosultság igazolt?Hiánypótlásnak eleget tett? NEMIGENIGEN NEM



Haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyása

Eljárás megindítása

Hiánypótlást teljesítette-e?

NEM

3.3.31.Haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

IG
E

N

Végzés

NEM

Van-e azonnali megtagadási ok?
IGEN

N
E

M

Érkezett-e elfogadó jognyilatkozat?

N
E

M

IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Elfogadó jognyilatkozat 
tartalmi és formai vizsgálata

Elfogadó jognyilatkozat 
érvényes?

IGEN

Rangsor megállapítása

Határozat

IGEN

Megtagadás

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

A szerződés jóváhagyáshoz kötött?

ÁttételIG
E

N

Visszautasítás

Földhasználati
nyilvántartási eljárás megindítása

Határozat végleges

Függő hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

N
E

M

Jóváhagyás

N
E

M

N
E

M

Függő hatályú döntés szükséges-e?
N

E
M

IG
E

N

Hatályosult-e a függő
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függő
 hatályú döntés?

Döntés közlése

N
E

M

IG
E

N

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függő
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

Döntés közlése

Végzés közlése

IG
E

N

Intézkedni kell 
az

illeték 
megfizetéséről

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetéséről

A szerződés érdemi vizsgálata

Végzés közlése

Intézkedni kell 
az

Illeték 
megfizetéséről

Végzés

Intézkedés 
az illeték 

megfizetéséről

Végzés
 közlése



Részesmővelési szerzıdés hatósági jóváhagyása

Eljárás megindítása

Hiánypótlást teljesítette-e?

NEM

3.3.32.Részesmővelési szerzıdés hatósági jóváhagyása

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

IG
E

N

Végzés

NEM

Van-e azonnali megtagadási ok?IGEN

N
E

M

N
E

M

IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Határozat

IGEN

Megtagadás

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

A szerzıdés jóváhagyáshoz kötött?

ÁttételIG
E

N

Visszautasítás

Földhasználati
nyilvántartási eljárás megindítása

Határozat végleges

Függı hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

NEM

Jóváhagyás

Függı hatályú döntés szükséges-e?
N

E
M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

N
E

M

IG
E

N

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

Döntés közlése

Végzés közlése

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

A szerzıdés érdemi vizsgálata

Végzés közlése

Intézkedni kell 
az

Illeték 
megfizetésérıl

Végzés

Intézkedés 
az illeték 

megfizetésérıl



Felesbérleti szerzıdés hatósági jóváhagyása

Eljárás megindítása

Hiánypótlást teljesítette-e?

NEM

3.3.33.Felesbérleti szerzıdés hatósági jóváhagyása

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

IG
E

N

Végzés

NEM

Van-e azonnali megtagadási ok?
IGEN

N
E

M

N
E

M

IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Határozat

IGEN

Megtagadás

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

A szerzıdés jóváhagyáshoz kötött?

ÁttételIG
E

N

Visszautasítás

Földhasználati
nyilvántartási eljárás megindítása

Határozat végleges

Függı hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

N
E

M

Jóváhagyás

Függı hatályú döntés szükséges-e?
N

E
M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

N
E

M

IG
E

N

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

Döntés közlése

Végzés közlése

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

A szerzıdés érdemi vizsgálata

Végzés közlése

Intézkedni kell 
az

Illeték 
megfizetésérıl

Végzés

Intézkedés 
az illeték 

megfizetésérıl



Haszonbérleti szerzıdés módosításának
hatósági jóváhagyása

Eljárás megindítása

Hiánypótlást teljesítette-e?

NEM

3.3.34. Haszonbérleti szerzıdés módosításának hatósági jóváhagyása

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

IG
E

N

Végzés

NEM

Van-e azonnali megtagadási ok?
   IGEN

N
E

M

N
E

M

IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Határozat

  IG
E

N

Megtagadás

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

A szerzıdés jóváhagyáshoz kötött?

Áttétel

IG
E

N

Visszautasítás

Földhasználati
nyilvántartási eljárás megindítása

Határozat végleges

Függı hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

NEM

Jóváhagyás

Függı hatályú döntés szükséges-e?
N

E
M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függı
hatályú döntés?

Döntés közlése

N
E

M

  IG
E

N

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

Döntés közlése

Végzés közlése

Intézkedni kell 
az

illeték 
megfizetésérıl

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

A szerzıdés érdemi vizsgálata

Végzés közlése

Intézkedni kell 
az illeték 

megfizetésérıl

Végzés

Intézkedés 
az illeték 

megfizetésérıl

Intézkedés 
az illeték 

megfizetésérıl

Intézkedés 
az illeték 

megfizetésérıl

Döntés
 közlése



Haszonbérleti szerzıdés hatósági jóváhagyása 
elıhaszonbérleti jog fennállása nélkül

Eljárás megindítása

Hiánypótlást teljesítette-e?

NEM

3.3.35 Hatósági jóváhagyása az olyan haszonbérleti szerzıdésnek, melynek létesítése során nem áll fenn 
elıhaszonbérleti jog

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

IG
E

N

Végzés

NEM

Van-e azonnali megtagadási ok?
IGEN

N
E

M

N
E

M

IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Határozat

IGEN

Megtagadás

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

A szerzıdés jóváhagyáshoz kötött?

ÁttételIG
E

N

Visszautasítás

Földhasználati
nyilvántartási eljárás megindítása

Határozat végleges

Függı hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

N
E

M

Jóváhagyás

Függı hatályú döntés szükséges-e?

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

N
E

M

IG
E

N

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

Döntés közlése

Végzés közlése

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

A szerzıdés érdemi vizsgálata

Végzés közlése

Intézkedni kell 
az

Illeték 
megfizetésérıl

Végzés

Intézkedés 
az illeték 

megfizetésérıl

Végzés 
közlése



Ügyfél jogosult-e a kérelemre?

Igazolás kiállítására irányuló eljárás megindítása

Hatósági 
igazolás

Fellebbezés érkezett?

IGEN

  NEM

3.3.36 Igazolás kiállítása arról, hogy a földhasználati szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szervjóváhagyása alól

Igazolás közlése

Hatósági bizonyítvány kiadási eljárás befejezése

A jogszabály lehetővé teszi az
igazolás kiadását?

Kérelem 
visszautasítása

Döntés az igazolás 
kiadásáról

Végzés közlése

Végzés

Saját hatáskörben
történő intézkedés szükséges

Döntés saját 
hatáskörben

Fellebbezés felterjesztése
(BAZMKH.-hoz)

Másodfokú döntés

Határozat

Megváltoztat Helybenhagy Megsemmisít

Határozat közlése

NEMIGEN

NEM

  NEM

IGEN

A földhasználati szerződés
 érdemi vizsgálata

Közhiteles nyilvántartások 
adatainak, okiratoknak, 

egyéb információknak az elemzése

IGEN



Hatósági ellenőrzési eljárás 

megindítása

A földszerzési feltételek, korlátozások
 és tilalmak megsértésére sor került-e?

Felhívás a jogszerű 
állapot 

helyreállítására

Ügyfél kérelmére
indult-e az ellenőrzés ?

Végzés
Hatósági 

bizonyítvány

Az ellenőrzés alá vont személy
 vagy szervezet értesítése

Kérte-e az ügyfél
 a hatósági bizonyítvány

 kiállítását ?

Jegyzőkönyv

IGEN
NEM

IGEN
  NEM

3.3.37 Földszerzési feltételek, korlátozások, és tilalmak betartásának ellenőrzése kötelezettségmulasztás esetén

Döntés közlése

Az ellenőrzött jogszerű állapotot helyreállították?

NEM

Döntés saját 
hatáskörben

Határozat

Határozat

Az ellenőrzés befejezve

A földszerzési szerződés érdemi vizsgálata

Döntés a 
jogszerű 
állapot 

elfogadásáról Döntés a 
mulasztási bírság 

kirovásáról, és 
felszólítás a 

jogszerű állapot 
helyreállítására

IGEN

Határozat

Határozat

Döntés közlése

Fellebbezés érkezett?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges e?

Határozat 
végleges

Döntés közlése

Fellebbezés felterjesztése (BAZMKH)

Másodfokú 
döntés

IG
E

N NEM

NEM

IG
EN

Mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatói 

szerv

6 hónap elteltével nem állt
helyre a jogszerű állapot

Döntés a 
kényszerhasznosí

tásba adásról

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

Közigazgatási per

Közhiteles nyilvántartások adatainak,
 okiratoknak, egyéb információknak az elemzése



Hatósági ellenőrzési eljárás 
megindítása

A földszerzési feltételek teljesültek-e,
történt-t eltérés az előírt földhasználati

céltól, tevékenységtől?

Felhívás a jogszerű 
állapot 

helyreállítására

Ügyfél kérelmére
indult-e az ellenőrzés ?

Végzés
Hatósági 

bizonyítvány

Az ellenőrzés alá vont személy
 vagy szervezet értesítése

Kérte-e az ügyfél
 a hatósági bizonyítvány

 kiállítását ?

Jegyzőkönyv

IGEN NEM

IGEN
  NEM

3.3.38 Földforgalmi hatósági ellenőrzése, ahol a földhasználó eltért a vállalt földhasználati céltól, tevékenységtől

Döntés közlése

Az ellenőrzött jogszerű állapotot helyreállították?

NEM

Döntés saját 
hatáskörben

Határozat

Határozat

Az ellenőrzés befejezve

A földszerzési szerződés érdemi vizsgálata

Döntés a 
jogszerű 
állapot 

elfogadásáról Döntés a 
mulasztási bírság 
megfizetéséről és 

felszólítás a 
jogszerű állapot 
helyreállítására

IGEN

Határozat

Határozat

Döntés közlése

Fellebbezés érkezett?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges e?

Határozat 
végleges

Döntés közlése

Fellebbezés felterjesztése (BAZMKH)

Másodfokú 
döntés

IG
E

N NEM

NEM

IG
EN

Mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatói 

szerv

6 hónap elteltével nem állt
helyre a jogszerű állapot

Döntés a 
kényszerhasznosí

tásba adásról

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

Közigazgatási per

Jegyzőkönyv közlése

Közhiteles nyilvántartások adatainak,
 okiratoknak, egyéb információknak az elemzése



Hatósági ellenőrzési eljárás 
megindítása

A földhasználó földműves Illetve
 mezőgazdasági termelőszövetkezeti

 minősége megszűnt-e?

Felhívás a jogszerű 
állapot 

helyreállítására

Ügyfél kérelmére
indult-e az ellenőrzés ?

Végzés
Hatósági 

bizonyítvány

Az ellenőrzés alá vont személy
 vagy szervezet értesítése

Kérte-e az ügyfél
 a hatósági bizonyítvány

 kiállítását ?

Jegyzőkönyv

IGEN NEM

IGEN
  NEM

3.3.39 Földszerzési feltételek ellenőrzése, ahol földhasználó földművesként, mezőgazdasági termelőszervezetként megszűnt

Döntés közlése

Az ellenőrzött jogszerű állapotot helyreállították?

NEM

Döntés saját 
hatáskörben

Határozat

Határozat

Az ellenőrzés befejezve

A földszerzési szerződés érdemi vizsgálata

Döntés a 
jogszerű 
állapot 

elfogadásáról Döntés a 
mulasztási bírság 

kirovásáról, és 
felszólítás a 

jogszerű állapot 
helyreállítására

IGEN

Határozat

Határozat

Döntés közlése

Fellebbezés érkezett?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges e?

Határozat 
végleges

Döntés közlése

Fellebbezés felterjesztése (BAZMKH)

Másodfokú 
döntés

IG
E

N NEM

NEM

IG
EN

Mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatói 

szerv

6 hónap elteltével nem állt
helyre a jogszerű állapot

Döntés a 
kényszerhasznosí

tásba adásról

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

Közigazgatási per

Közhiteles nyilvántartások adatainak, 
okiratoknak, egyéb információknak az elemzése



Hatósági ellenőrzési eljárás 
megindítása

A földhasználónak a jogszerű
 Magyarországi tartózkodási helye, telephelye

vagy mezőgazdasági üzemközpontja megszűnt-e?

Felhívás a jogszerű 
állapot 

helyreállítására

Ügyfél kérelmére
indult-e az ellenőrzés ?

Végzés
Hatósági 

bizonyítvány

Az ellenőrzés alá vont személy
 vagy szervezet értesítése

Kérte-e az ügyfél
 a hatósági bizonyítvány

 kiállítását ?

Jegyzőkönyv

IGEN NEM

IGEN
  NEM

3.3.40 Földforgalmi hatósági ellenőrzés, ahol a földhasználó jogszerű magyarországi tartózkodása, üzemközpontja megszűnt 

Döntés közlése

Az ellenőrzött jogszerű állapotot helyreállították?

NEM

Döntés saját 
hatáskörben

Határozat

Határozat

Az ellenőrzés befejezve

A földszerzési szerződés érdemi vizsgálata

Döntés a 
jogszerű 
állapot 

elfogadásáról Döntés a 
mulasztási bírság 

kirovásáról, és 
felszólítás a 

jogszerű állapot 
helyreállítására

IGEN

Határozat

Határozat

Döntés közlése

Fellebbezés érkezett?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges e?

Határozat 
végleges

Döntés közlése

Fellebbezés felterjesztése (BAZMKH)

Másodfokú 
döntés

IG
E

N NEM

NEM

IG
EN

Mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatói 

szerv

6 hónap elteltével nem állt
helyre a jogszerű állapot

Döntés a 
kényszerhasznosí

tásba adásról

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

Közigazgatási per

Közhiteles nyilvántartások adatainak,
okiratoknak, egyéb információknak az elemzése



Annak vizsgálata, hogy az engedélyköteles
szerződés benyújtásra került-e jóváhagyás 

céljából

Felhívás a jogszerű 
állapot 

helyreállítására

Engedélyezési eljárás megindítása

Végzés

Az ellenőrzés alá vont személy
 vagy szervezet értesítése

3.3.41 Földforgalmi hatósági ellenőrzés, ahol a jóváhagyáshoz kötött szerződést nem nyújtották be hatósági jóváhagyásra.

Döntés közlése

Az ellenőrzött jogszerű állapotot helyreállították?

N
E

M

Döntés saját 
hatáskörben

Határozat

Határozat

Az ellenőrzés befejezve

A rendelkezésre álló földszerzési szerződés,
egyéb okiratok érdemi vizsgálata

Döntés a 
jogszerű 
állapot 

elfogadásáról Döntés a 
mulasztási bírság 
megfizetéséről és 

felszólítás a 
jogszerű állapot 
helyreállítására

IGEN

Határozat

Határozat

Döntés közlése

Fellebbezés érkezett?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges e?

Határozat 
végleges

Döntés közlése

Fellebbezés felterjesztése (BAZMKH)

Másodfokú 
döntés

IG
E

N NEM

NEM

IG
EN

6 hónap elteltével nem állt
helyre a jogszerű állapot

Döntés a 
kényszerhasznosí

tásba adásról

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

Közigazgatási per

Közhiteles nyilvántartások adatainak,
 okiratoknak, egyéb információknak az elemzése

NEM IGEN

Hatósági ellenőrzési eljárás megindítása



Ügyfél jogosult-e a kérelemre?

Hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás 

megindítása

Hatósági 
bizonyítvány

Fellebbezés érkezett?

IGEN

  NEM

3.3.42 Hatósági bizonyítvány kiállítása földszerzési korlátozások meg nem állapított jogsértése esetén

Hatósági bizonyítvány közlése

Hatósági bizonyítvány kiadási eljárás befejezése

A jogszabály lehetővé teszi a
hatósági bizonyítvány kiadását?

Kérelem 
visszautasítása

Döntés a hatósági 
bizonyítvány 
kiadásáról

Végzés közlése

Végzés

Saját hatáskörben
történő intézkedés szükséges

Döntés saját 
hatáskörben

Fellebbezés felterjesztése
(BAZMKH.-hoz)

Másodfokú döntés

Határozat

Megváltoztat Helybenhagy Megsemmisít

Határozat közlése

NEMIGEN

NEM

  NEM

IGEN

A földhasználati szerződés
 érdemi vizsgálata

Közhiteles nyilvántartások 
adatainak, okiratoknak, 

egyéb információknak az elemzése

IGEN



Helyszíni szemle
 lefolytatása

Biztonsági okmány  felhasználásának, 

nyilvántartásának és tárolásának az ellenőrzése

Jogellenes állapot
megállapítható-e ?

Közigazgatási bírság 
megállapítása,

felhívás a jogszerű 
állapot 

helyreállítására

Ügyfél kérelmére
indult-e az ellenőrzés ?

Határozat Hatósági 
bizonyítvány

Hivatalos levél

Értesítés ellenőrzés
 megtartásról

Kérte-e az ügyfél
 a hatósági bizonyítvány

 kiállítását ?

Hatósági 
bizonyítvány

Jegyzőkönyv

NEM

IGEN

IG
EN

NEM

IG
EN

  N
E

M

3.3.43 Biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése

Fellebbezés érkezett-e?

IG
EN

Saját hatáskörben intézkedés szükséges-e?

N
E

M

Fellebbezés felterjesztése (BAZMKH)-hoz

Másodfokú 
döntés

Másodfokú döntés közlése

Közigazgatási per

Saját 
hatáskörben 

döntés

Határozat

N
E

M

IG
E

N

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Az ellenőrzés befejezve



A teljesítési sorrend
megállapítása

Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 
kapcsolatos eljárások

A keret kitűzhető, az ingatlan-nyilvántartási terület 
hibahatáron belül eltér  a digitális térképi területtől

A kérelmek és az egyezségeket tartalmazó 
okiratok összesítése

3.3.44 Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan 
közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárások

Mezőgazdász helyszínelés

Befogadó nyilatkozat  
kiadható?

NEM

A eljárás befejeződött

Értékesítés az eljárásba bevonandó 
földrészletek számáról ( NKP. Kft részéről)

Adatszolgalátás
 az NKP Kft. részére

 

Értékesítés átadása nyertes
 jogi szolgáltató 

és földmérő vállalkozó 
kiválasztásáról, 

Döntés a földrészlet 
megoszthatóságáról

Megszüntető 
végzés

NEM

Adatszolgáltatás a földmérő 
vállalkozó és a jogi szolgáltató részére

A keretmérés munkarészeinek 
Leadása ( földmérő vállalkozó)

A keret kitűzhető, az ingatlan-nyilvántartási
terület megegyezik a digitális térképi területtel

Földmérési hibajavító  határozat meghozatala 
szükséges

A területi eltérés községi 
gyűjtőben történő elszámolása

Művelési ág változás 
bekövetkezett

Adatszolgáltatás művelési ág
 változáshoz 

IGEN Jogi szolgáltató értesítése A jogi szolgáltató visszajelzése az egyezségről
 

Adatszolgáltatás a földmérő 
és a jogi szolgálató részere

Sorsolás  ( jogi szolgáltató, 
földmérő vállalkozó)

Vázrajz záradékolása
Művelési ág változás ingatlan-nyilvántartatási 

átvezetése

NEM

Kiosztási vázrajz, területkimutatás leadása földmérő  vállalkozó által, földmérési munkarész 
záradékolás és ingatlan-nyilvántartási átvezetés A művelési ág változás munkarészek leadása

Változás vázrajz
badása

 vizsgálatra és záradékolásra

IG
E

N

Keretmérési munkarészek 
vizsgálata

A végzés közlése

Határozat

IGEN
Befogadó nyilatkozat NEM

 Osztásirány 
meghatározása



3.3.45 Kérelem benyújtása, összesítése és nyilvántartása, teljesítési sorrend megállapítása 

A teljesítési sorrend megállapítása a  közjegyző közreműködésével
korábbi megosztások figyelembe vételével

 

A teljesítési sorrend közjegyző
 által történő sorsolása

 A kérelmek,  egyezséget 
tartalmazó okiratokat összesítése

Adatszolgáltatás (az NKP Kft részére) a földmérő válalkozó 
és a jogi szolgáltató kiválasztásához

Kérelem benyújtása, összesítése és nyilvántartása, teljesítési sorrend megállapítása

Sorsolási jegyzőkönyv



 3.3.46 A kérelemmel érintett földrészletek összes tulajdonosának értesítése, adatszolgáltatás 
az NKP Kft. részére

 

 A kérelemmel érintett földrészletek összes 

tulajdonosának értesítése elektronikus. Hirdetményi és postai  úton 

Adatszolgáltatás  befejezése
az NKP Kft részére

 A kérelemmel érintett földrészletek összes tulajdonosának értesítése, 
adatszolgáltatás az NKP Kft. részére

 A teljesítési sorrend megállapítása a korábbi 

megosztások figyelembe vételével



3.3.47 Mezőgazdászi helyszínelés, a megosztási eljárással összefüggő feladatok ellátásához 

Távérzéskelési adatok és az ingatlan-nyílvártartási 
adatbázis összehasonlítása

Mezőgazdászi feladatok befejezése

Mezőgazdászi helyszínelés, a megosztási eljárással 
összefüggő feladatok ellátásához

Adatszolgáltatás a földmérő vállalkozó részére

 Helyszíni szemléről hivatalos feljegyzés felvétele

Mezőgazdász helyszínelés
 



3.3.48 Elektronikus adatszolgáltatás a jogi szolgáltató és földmérő vállalkozó részére A teljesítési sorrendmegállapítása Mezőgazdász helyszínelés Értékesítés átadásaaz eljárásba bevonandó földrészletek számáról ( NKP. Kft részéről)
Döntés a földrészlet 
megoszthatóságáról

NEM
A területi eltérés községi gyűjtőben történő elszámolása

IGEN Adatszolgalátás az NKP Kft. részére Megszüntető végzés

Adatszolgálatatás

A kérelmek és az egyezségeket tartalmazó okiratok összesítéseElektronikus adatszolgáltatás a jogi szolgáltató és földmérő 
vállalkozó részére

Keretmérési munkarészek
 vizsgálata

Értékesítés átadása a nyertes jogi szolgáltató és földmérő vállalkozó kiválasztásáról, Adatszolgáltatás a földmérő vállalkozó és a jogi szolgáltató részéreA keretmérés munkarészeinek leadása a földmérő vállalkozó részéreA keret kitűzhető, az ingatlan-nyilvántartási terület hibahatáron belül eltér  a digitális térképi területtől A keret kitűzhető, az ingatlan-nyilvántartásiterület megegyezik a digitális térképi területtel Földmérési hiba javítás szükséges NEMMűvelési ág változás Bekövetkezett ?Adatszolgáltatás művelési ág változáshoz IGEN Jogi szolgáltató értesítése A jogi szolgáltató visszajelzése az egyezségről, Osztásirány megjhaározásaAdatszolgáltatás a földmérő és a jogi szolgálató részereA művelési ág változás munkarészek leadása vizsgálatra és záradékolásra(Földmérő vállalkozó) Változási vázrajzok záradékolása Művelési ág változás ingatlan-nyilvántartatási átvezetéseNEMVáltozási vázrajz badása vizsgálatra és záradékolásra
Jegyzőkönyv

Határozat



3.3.49 Művelési ág változási vázrajzok záradékolása, és területszámítási hibák kijavítása az ingatlan-nyilvántartásban és a 
térképi adatbázisában

Művelési ág változási vázrajzok záradékolása, és területszámítási hibák kijavítása az 
ingatlan-nyilvántartásban és a térképi adatbázisában

 

A keret kitűzhető, az ingatlan-nyilvántartási terület 
hibahatáron belül eltér  a digitális térképi területtől

Adatszolgáltatás a földmérő 
vállalkozó és a jogi
 szolgáltató részére

A keret kitűzhető, az ingatlan-nyilvántartási
terület megegyezik a digitális térképi területte�

Földmérési és térképezési hiba javítása

A területi eltérés községi 
gyűjtőben történő elszámolása

Művelési ág változás 
bekövetkezett

Adatszolgáltatás művelési ág  változáshoz földmérő 
vállalkozónak

A művelési ág változás munkarészek leadása
 vizsgálatra és záradékolásra 

Záradékolás
( eljárás befejezése)

Keretmérési munkarészek 
vizsgálata

Művelési ág változási vázrajz 
záradékolásra alkalmas-e

Hiánypótlási 
végzés

Elutasító 
határozat

Munkarészek javítása

��� ���

��
�
�

Záradékolás 
(hatósági bizonyítvány)

Művelési ág változási ingatlan-nyilvántartási átvezetése



3.3.50 Folytathatósági nyilatkozat kiállítása, a megosztás kiindulási helyének és irányának a meghatározása, 
a befogadó nyilatkozatok kiadása  

A keret kitűzhető, az ingatlan-nyilvántartási terület 
hibahatáron belül eltér  a digitális térképi területtő� ���A keret kitűzhető, az ingatlan-nyilvántartási

terület megegyezik a digitális térképi területtel
Földmérési és térképezési hiba kijavítása

A területi eltérés községi 
gyűjtőben történő elszámolása

Művelési ág változás 
bekövetkezett

���� Jogi szolgáltató értesítése� A jogi szolgáltató visszajelzése  az egyezségről 

Adatszolgálatatád a földmérő 
és a jogi szolgálató részere

Vázrajz záradékolása

Művelési ág változás ingatlan-nyilvántartatási 
átvezetése

���Keretmérési munkarészek
 vizsgálat

Adatszolgáltatás művelési ág
 változáshoz földmérő  vállalkozónak

A művelési ág változás munkarészek leadása
 vizsgálatra és záradékolásra

Befogadó nyilatkozat az egyezségről kiadható

Folytathatósági nyilatkozat kiállítása, a megosztás kiindulási helyének és irányának a 
meghatározása, a befogadó nyilatkozatok kiadása 

Határozat

 Osztásirány 
meghatározása



 A földmérő vállalkozó által megküldött megosztási vázrajz és területkimutatás         
            záradékolása és ezek megküldése a jogi szolgáltató részére Megosztási vázrajz területkimutatás, benyújtása záradékolásra ( földmérő vállalkozó)Megosztási vázrajz és területkimutatás vizsgálatazáradékolásra alkalmas-e IGENNEM Megosztási vázrajz, területkimutatás záradékolás és megküldése a jogi szolgáltató részéreMunkarészek javítása

NEM
A eljárás befejeződött

Hiánypótlási végzés Elutasítóhatározat
3.3.51 A földmérő vállalkozó által megküldött megosztási vázrajz és 
területkimutatás záradékolása és ezek megküldése a jogi szolgáltató részére 

 



A beadvány érkeztetése, iktatása és szükség esetén széljegyzése,
majd a kijelölt ügyintézőnek történő átadása.

Az ingatlan megosztásának átvezetése a tulajdoni lapon és 

a térképi adatbázis véglegesítése

A függőben tartás szükséges-e?

Értesítés

Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása

Hiánypótlást teljesítette-e?

IGEN

NEM

3.3.52 A megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetése, a 
térképi adatbázis véglegesítése

Függő hatályú 
döntés 

meghozatala 

Értesítés
függőben 

tartásról és az 
ügy határidő 

nyilvántartásba 
tétele

Végzés

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Függőben tartást követően

Fellebbezés érkezett-e?

Végzés

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

A benyújtott okiratok tartalmi,
formai vizsgálata

N
E

MIG
EN

Hiánypótlási 
felhívás

IG
EN

N
E

M

Saját hatáskörben intézkedés szükséges-e?

Saját 
hatáskörben 

döntés

IGEN

N
E

M

Fellebbezés tény feljegyzése a tulajdoni lapra,
 fellebbezés felterjesztése (BAZMKH)-hoz

Döntés közléseDöntés közlése

Határozat

N
E

M

Másodfokú döntés foganatosítása, döntés közlése

Közigazgatási per

Határozat

Elutasít Megváltoztat Új eljárás

Másodfokú 
döntés

Függő hatályú döntés szükséges-e?

IGEN

NEM

Határozat

Érdemi döntés 
meghozatala és a 

térkép 
véglegesítése

Függő hatályú döntés
 hatályosult-e?

A kialakult helyrajzi 
számok átvezetése

Az eljárás befejezése

Intézkedés az igazgatási
szolgáltatási díj
visszatérítéséről

A DATR térképi előzmény
átemelése

IG
EN

IG
EN

NEM



Földhasználati bejelentési adatlap és okirat benyújtása

Hiánypótlást teljesítette-e?

3.3.53 Földhasználati nyilvántartási eljárás bejelentésre induló mezıgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához nem 
kötött földhasználati szerzıdés esetén

A benyújtott okiratok 
tartalmi formai vizsgálata

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

Végzés

NEM

Van-e azonnali visszautasítási ok?

IG
EN

N
E

M

N
E

M
IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Határozat

IGEN

Visszautasítás

Áttétel

IG
E

N

Visszautasítás

Függı 
hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

NEM

Földhasználati jog 
bejegyzése

Függı hatályú döntés szükséges-e?

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

N
E

M

IGEN

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

IGEN

Van-e eljárás megszüntetési ok?

IG
EN

N
E

M

Fellebbezés érkezett-e?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges-e? Fellebbezés felterjesztése BAZMKH-hoz

Saját 
hatáskörben 

döntés

IG
EN

Határozat

Másodfokú 
döntés

NEM

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

NEM

Közigazgatási per

VisszavonásMódosítás

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

NEMIG
E

N

IG
E

N

Eljárás megindítása

IG
E

N

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell 
az

Illeték 
megfizetésérıl

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

N
E

M

Végzés közlése

N
E

M

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Végzés 
közlése



Földhasználati bejelentési adatlap és okirat benyújtása

Hiánypótlást teljesítette-e?

3.3.54 Földhasználati nyilvántartási eljárásban hiánypótlási felhívás kibocsátása

A benyújtott okiratok 
tartalmi formai vizsgálata

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

Végzés

NEM

Van-e azonnali visszautasítási ok?

IG
EN

N
E

M

N
E

M
IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Határozat

IGEN

Visszautasítás

Áttétel

IG
E

N

Visszautasítás

Függı 
hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

NEM

Földhasználati jog 
bejegyzése

Függı hatályú döntés szükséges-e?

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

N
E

M

IGEN

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

IGEN

Van-e eljárás megszüntetési ok?

IG
EN

N
E

M

Fellebbezés érkezett-e?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges-e? Fellebbezés felterjesztése BAZMKH-hoz

Saját 
hatáskörben 

döntés

IG
EN

Határozat

Másodfokú 
döntés

NEM

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

NEM

Közigazgatási per

VisszavonásMódosítás

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

NEMIG
E

N

IG
E

N

Eljárás megindítása

IG
E

N

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell 
az

Illeték 
megfizetésérıl

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

N
E

M

Végzés közlése

N
E

M

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Végzés 
közlése



Földhasználati bejelentési adatlap és okirat benyújtása

Hiánypótlást teljesítette-e?

3.3.55 Földhasználati nyilvántartási eljárásban eljárás megszüntetésének esete

A benyújtott okiratok 
tartalmi formai vizsgálata

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

Végzés

NEM

Van-e azonnali visszautasítási ok?

IG
EN

N
E

M

N
E

M
IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Határozat

IGEN

Visszautasítás

Áttétel

IG
E

N

Visszautasítás

Függı 
hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

NEM

Földhasználati jog 
bejegyzése

Függı hatályú döntés szükséges-e?

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

N
E

M

IGEN

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

IG
E

N

Van-e eljárás megszüntetési ok?

IG
EN

N
E

M

Fellebbezés érkezett-e?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges-e? Fellebbezés felterjesztése BAZMKH-hoz

Saját 
hatáskörben 

döntés

IG
EN

Határozat

Másodfokú 
döntés

NEM

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

NEM

Közigazgatási per

VisszavonásMódosítás

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

NEMIG
E

N

IG
E

N

Eljárás megindítása

IG
E

N

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell 
az

Illeték 
megfizetésérıl

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

N
E

M

Végzés közlése

N
E

M

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Végzés 
közlése



Földhasználati bejelentési adatlap és okirat benyújtása

Hiánypótlást teljesítette-e?

3.3.56 Földhasználati nyilvántartási  eljárás (felhívás kibocsátása nélküli elutasítás)

A benyújtott okiratok 
tartalmi formai vizsgálata

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

Végzés

NEM

Van-e azonnali visszautasítási ok?

IG
EN

N
E

M

N
E

M
IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Határozat

IGEN

Visszautasítás

Áttétel

IG
E

N

Visszautasítás

Függı 
hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

NEM

Földhasználati jog 
bejegyzése

Függı hatályú döntés szükséges-e?

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

N
E

M

IGEN

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

IGEN

Van-e eljárás megszüntetési ok?

IG
EN

N
E

M

Fellebbezés érkezett-e?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges-e? Fellebbezés felterjesztése BAZMKH-hoz

Saját 
hatáskörben 

döntés

IG
EN

Határozat

Másodfokú 
döntés

NEM

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

NEM

Közigazgatási per

VisszavonásMódosítás

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

NEMIG
E

N

IG
E

N

Eljárás megindítása

IG
E

N

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell 
az

Illeték 
megfizetésérıl

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

N
E

M

Végzés közlése

N
E

M

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Végzés 
közlése



Földhasználati bejelentési adatlap és okirat benyújtása

Hiánypótlást teljesítette-e?

3.3.57 Földhasználati nyilvántartási eljárásban a több járási hivatalt érintı bejelentés menete

A benyújtott okiratok 
tartalmi formai vizsgálata

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

Végzés

NEM

Van-e azonnali visszautasítási ok?

IG
EN

N
E

M

N
E

M
IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Határozat

IGEN

Visszautasítás

Áttétel

IG
E

N

Visszautasítás

Függı 
hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

NEM

Földhasználati jog 
bejegyzése

Függı hatályú döntés szükséges-e?

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

N
E

M

IGEN

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

IGEN

Van-e eljárás megszüntetési ok?

IG
EN

N
E

M

Fellebbezés érkezett-e?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges-e? Fellebbezés felterjesztése BAZMKH-hoz

Saját 
hatáskörben 

döntés

IG
EN

Határozat

Másodfokú 
döntés

NEM

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

NEM

Közigazgatási per

VisszavonásMódosítás

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

NEMIG
E

N

IG
E

N

Eljárás megindítása

IG
E

N

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell 
az

Illeték 
megfizetésérıl

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

N
E

M

Végzés
 közlése

N
E

M

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Végzés 
közlése

Érinti-e a beadvány
 más járási

hivatal(ok) illetékességét?

Határozat és záradékolt
eredetivel egyezı másolat

megküldése 
az illetékességgel 
rendelkezı járási 

hivatal(ok)nak

Ügyfél értesítése

NEM

IG
E

N



Földhasználati bejelentési adatlap és okirat benyújtása

Hiánypótlást teljesítette-e?

3.3.58 Földhasználati nyilvántartási eljárásban felhívás kibocsátása nélküli elutasítás érvénytelenség folytán ügyész 
egyidejő értesítésével

A benyújtott okiratok 
tartalmi formai vizsgálata

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

Végzés

NEM

Van-e azonnali visszautasítási ok?

IG
EN

N
E

M

N
E

M
IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Határozat

IGEN

Visszautasítás

Áttétel

IG
E

N

Visszautasítás

Függı 
hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

NEM

Földhasználati jog 
bejegyzése

Függı hatályú döntés szükséges-e?

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

N
E

M

IGEN

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

IGEN

Van-e eljárás megszüntetési ok?

IG
EN

N
E

M

Fellebbezés érkezett-e?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges-e? Fellebbezés felterjesztése BAZMKH-hoz

Saját 
hatáskörben 

döntés

IG
EN

Határozat

Másodfokú 
döntés

NEM

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

NEM

Közigazgatási per

VisszavonásMódosítás

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

NEMIG
E

N

IG
E

N

Eljárás megindítása

IG
E

N

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell 
az

Illeték 
megfizetésérıl

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

N
E

M

Végzés közlése

N
E

M

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Végzés 
közlése

Az ügyész értesítése
Indokolt-e?

Az ügyész értesítése

IGEN N
E

M



Földhasználati bejelentési adatlap és okirat benyújtása

Hiánypótlást teljesítette-e?

3.3.59 Okirat benyújtásához nem kötött földhasználat nyilvántartási eljárás

A benyújtott okiratok 
tartalmi formai vizsgálata

Hiánypótlási felhívás 
kiadása szükséges-e?

Végzés

NEM

Hiánypótlási 
felhívás

Határozat

Eljárás 
megszüntetés

Végzés

Végzés

NEM

Van-e azonnali visszautasítási ok?

  IG
EN

N
E

M

N
E

M
IGEN

Eljárás 
megszüntetése

Végzés

Határozat

IGEN

Visszautasítás

Áttétel

IG
E

N

Visszautasítás

Függı 
hatályú 
döntés

Végzés

Eljárás befejezése

NEM

Földhasználati jog 
bejegyzése

Függı hatályú döntés szükséges-e?

N
E

M

IG
E

N

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

Döntés közlése

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

N
E

M

IG
E

N

 N
E

M

IGEN

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

IGEN

Van-e eljárás megszüntetési ok?

IG
EN

N
E

M

Fellebbezés érkezett-e?

Saját hatáskörben intézkedés szükséges-e? Fellebbezés felterjesztése BAZMKH-hoz

Saját 
hatáskörben 

döntés

 IG
EN

Határozat

Másodfokú 
döntés

NEM

Határozat

Helybenhagy Megváltoztat Megsemmisít

Másodfokú döntés közlése

NEM

Közigazgatási per

VisszavonásMódosítás

Hatályosult-e a függı
 hatályú döntés?

NEM

IG
E

N

IG
E

N

Eljárás megindítása

IG
E

N

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell 
az

Illeték 
megfizetésérıl

A hatóság rendelkezik-e
 hatáskörrel, illetékességgel?

N
E

M

Végzés közlése

N
E

M

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Intézkedni kell az
Illeték 

megfizetésérıl

Végzés 
közlése



A kérelmezı jogosult a
 kért adatszolgáltatásra?

Adatszolgáltatási kérelem benyújtása

Földhasználati 
lap

Fellebbezés érkezett?

IGEN

  NEM

3.3.60 Földhasználati nyilvántartási eljárás, földhasználati lap kiadása, adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatási eljárás befejezése

A jogszabály lehetıvé teszi az
adatszolgáltatást?

Kérelem 
visszautasítása

Végzés közlése

Végzés

Saját hatáskörben
történı intézkedés szükséges

Döntés saját 
hatáskörben

Fellebbezés felterjesztése
(BAZMKH.-hoz)

Másodfokú döntés

Határozat

Megváltoztat Helybenhagy Megsemmisít

Határozat közlése

NEMIGEN

NEM

  NEM

IGEN

IG
E

N



Hatósági jóváhagyással ellátott földhasználati szerződés átadásaFelelős:BAZMKH Illetékes járási hivatalának mezőgazdasági igazgatási szerve  
Fellebbezés felterjesztéseII. fokra

3.3.61. Földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás hivatalból indított eljárás alapjánIGEN
Keresetlevél felterjesztése II. fokú hatóságon keresztül bírósághozFellebbezésnek megfelelődöntés meghozatala

NEMDöntés közlése Földhasználati-nyilvántartásban történő bejegyzés 
Bejelentési adatlap és a csatolt okiratok nem megfelelőekHiánypótlási felhívásFöldhasználati -nyilvántartásba vételi eljárás megszüntetéseSaját hatáskörbendöntés meghozatalaszükséges-eIGEN II. fokú döntés BAZMKH Földhivatali osztályNEM II. fokú hatóság helyben hagyó határozataBAZMKH F.O.Keresetlevél benyújtása

Bejelentési adatlap és a csatolt okiratokmegfelelőek
IG ENFöldhasználatilap II. fokú hatóság megváltoztató határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megsemmisítő határozataBAZMKH F.O.Jogorvoslattal élt-e az ügyfél?



Hatósági jóváhagyással ellátott földhasználati szerződés átadásaFelelős:B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Illetékes járási hivatalának mezőgazdasági igazgatási szerve
Bejegyzésről szóló döntés, okiratok másolatainak megküldése a többi illetékes földhivatali osztálynak aszükséges intézkedés megtétele céljából

3.3.62. Több járási hivatalt érintő hivatalból folytatott eljárás Eljárás megszüntetése vagy földhasználati bejegyzés visszautasítása
Földhasználati-nyilvántartásban történő bejegyzés

Nincs irat továbbítási kötelezettség
Végzés

Földhasználati szerződés,nyilatkozatok, okiratok bejegyzésre alkalmasak Földhasználati szerződés,nyilatkozatok, okiratok bejegyzésre nem alkalmasak 
Földhasználati lap Jogorvoslattal élt-e az ügyfél?Saját hatáskörbendöntés meghozatalaszükséges-eIGEN IGENFellebbezés felterjesztéseII. fokraNEMFellebbezésnek megfelelődöntés meghozatala II. fokú döntés BAZMKH Földhivatali osztályII. fokú hatóság helyben hagyó határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megváltoztató határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megsemmisítőhatározataBAZMKH F.O. Keresetlevél befogadásaKeresetlevél felterjesztése II. fokú hatóságon keresztül bírósághoz



3.3.63. földhasználati nyilvántartási eljárásban földhasználati bírság kiszabásaFöldhasználati bejelentés elmulasztójával szembeni felszólítás kiadása 30 napos határidő megállapításával 
IGEN

3.3.63. IGENNEM
NEMFöldhasználati bírság kiszabása,bejelentés pótlásáraújabb határidő biztosításaFöldhasználati bejelentésikötelezettség megtörtént -e        Földhasználati bírság kiszabásáról szóló határozatFöldhasználati bejelentésikötelezettség megtörtént -e

Földhasználati bírság ismételtkiszabásáról szóló határozat
Földhasználati bírság kiszabására irányuló eljárás megszüntetése

Jogorvoslattal élt-e az ügyfél?
Földhasználati bírságismételt kiszabására irányuló eljárás megszüntetéseFöldhasználati bírság ismételtkiszabása



Földhasználati bírság ismételt kiszabására irányuló eljárás megszüntetése
Saját hatáskörbendöntés meghozatalaszükséges-eFellebbezés felterjesztéseII. fokraII. fokú döntés BAZMKH Földhivatali osztály II. fokú hatóság helyben hagyó határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megváltoztató határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megsemmisítő határozataBAZMKH F.O. Keresetlevél befogadása

Fellebbezésnek megfelelődöntés meghozatala NEMIGEN



Földhasználati bírság kiszabásáról szóló, ismételt földhasználati bírságkiszabásáról szóló határozatvizsgálata
Földhasználati bírság behajtása iránti megkeresésé elküldése a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé

Földhasználati bírság behajtásárólszóló döntés meghozatalaés közlése
3.3.64. meg nem fizetett földhasználati bírság behajtásaIGENNEM

NEM
Nem indul végrehajtási eljárás

Nem indul végrehajtási eljárásIGEN
Ügyfél a bírságot befizette-e Földhasználati bírság  behajtásáról szóló határozatElektronikus dokumentum EMEGKER H űrlapÜgyfél a bírságot befizette-e



1997. évi CXLI. törvény 27.§ (3) bek. a) pontjában és  2007. évi CXXIX. törvény 3.§ -ban foglalt bejelentési kötelezettség megtörtént-e Hiánypótlási felhíváskiadásahivatalból folytatott földminősítési eljárás megindítása földminősítésieljárás megindításahiánypótlási felhívás szükségességének vizsgálata
Művelési ág változás térképen és ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésénekelrendelése 

3.3.65. művelési ág változásának bejelentése, földminősítési eljárás lefolytatása
  Földminősítési határozat

IGENNEM Helyszíni szemle lefolytatása Hiánypótlási felhívásbanfoglaltak teljesítésemegtörtént-eIGEN
Művelési ág     megállapítása kérelemnek megfelelően vagy attól eltérően IGENNEMHelyszíni szemle lefolytatása

Ügyfél élt-e jogorvoslattal? NEMIGENSaját hatáskörbendöntés meghozatalaszükséges-eFellebbezésnekmegfelelő döntésmeghozatala IGEN NEM
NEM



Fellebbezés felterjesztéseII. fokra3.3.61. Földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás hivatalból indított eljárás alapján
Keresetlevél felterjesztése II. fokú hatóságon keresztül bírósághoz

II. fokú döntés BAZMKH Földhivatali osztályII. fokú hatóság helyben hagyó határozataBAZMKH F.O.Keresetlevél befogadásaII. fokú hatóság megváltoztató határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megsemmisítő határozataBAZMKH F.O.
Művelési ág változás átvezetése az ingatlan-nyilvántartási térképen és adatbázisban

Fellebbezésnekmegfelelő döntésmeghozatala



Művelési ág változásbejelentése  megtörtént Eljárási díj megfizetésének rögzítése Hivatalból földminősítési eljárás megindítása3.3.66. művelési ág változása iránti eljárásban díj fizetése iránti hiánypótlás kiadása 
Földminősítési határozatIGEN  Eljárási díj megfizetése nemkerült rögzítésreDíjfizetésretörténő hiánypótlásHelyszíni szemle lefolytatása Művelési ág     megállapítása kérelemnek megfelelően vagy attól eltérően NEM

Jogorvoslattal élt-e az ügyfél? Saját hatáskörbendöntés meghozatalaszükséges-e Fellebbezés felterjesztéseII. fokra II. fokú döntés BAZMKH Földhivatali osztályII. fokú hatóság helyben hagyó határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megváltoztató határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megsemmisítő határozataBAZMKH F.O. Keresetlevél befogadásaFellebbezésnek megfelelődöntés meghozatalaKeresetlevél felterjesztése II. fokú hatóságon keresztül bírósághozIGEN NEMMűvelési ág változás átvezetése az ingatlan-nyilvántartási térképen és adatbázisban IGEN



Művelési ág változásbejelentése  megtörtént Az Inytv. 28§ (2) bek.szerint szükségesvázrajz benyújtásra került Hivatalból földminősítési eljárás megindítása3.3.67. művelési ág változása iránti eljárásban vázrajz hiánya miatt hiánypótlás kiadása 
Földminősítési határozatIGEN  Az Inytv. 28§ (2) bek.szerint szükségesvázrajz nemkerült benyújtásraVázrajz benyújtásáratörténő hiánypótlásHelyszíni szemle lefolytatása Művelési ág     megállapítása kérelemnek megfelelően vagy attól eltérően NEM

Jogorvoslattal élt-e az ügyfél? Saját hatáskörbendöntés meghozatalaszükséges-e Fellebbezés felterjesztéseII. fokra II. fokú döntés BAZMKH Földhivatali osztályII. fokú hatóság helyben hagyó határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megváltoztató határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megsemmisítő határozataBAZMKH F.O. Keresetlevél befogadásaFellebbezésnek megfelelődöntés meghozatalaKeresetlevél felterjesztése II. fokú hatóságon keresztül bírósághozIGEN NEMMűvelési ág változás átvezetése az ingatlan-nyilvántartási térképen és adatbázisban IGEN



Hatósági ellenőrzés során észlelt az ingatlan-nyilvántartási állapottal meg nem egyező  művelési ág változásiránti eljárás megindulása
Művelési ág változás átvezetése az ingatlan-nyilvántartási térképen és adatbázisban

Szakkérdésben szakértelemmel rendelkező szervezeti egységek megkereséseErdészeti Főosztály, NÉBIH
3.3.68.  művelési ág változás átvezetése iránti hivatalból indult eljárás Határozat földvédelmi bírság és a felmerült költségek viselésérőlNEMIGEN

Kérelemre induló földminősítési eljárás megindulFelszólítás kiadásaa bejelentési kötelezettség teljesítésére, illetveváltozási vázrajz benyújtására Bejelentési kötelezettségügyfél általi teljesítésénekmegállapításaBejelentési kötelezettségügyfél általi elmulasztásánakmegállapítása Művelési ág megállapítása, földvédelmi bírság kiszabásaés a felmerült költségek megállapításaÜgyfél élt-e jogorvoslattal? Művelési ág változás térképen és ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésénekelrendelése Saját hatáskörbendöntés meghozatalaszükséges-eFellebbezésnekmegfelelő döntés meghozatalaIGENFellebbezés felterjesztéseII. fokraII. fokú döntés BAZMKH Földhivatali osztályII. fokú hatóság helyben hagyó határozataBAZMKH F.O. II. fokú hatóság megváltoztató határozataBAZMKH F.O. II. fokú hatóság megsemmisítő határozataBAZMKH F.O.Keresetlevél befogadása Keresetlevél felterjesztése II. fokú hatóságon keresztül bírósághoz NEM



Művelési ág változás bejelentése, hiánypótlás teljesítéseiránti kötelezettségnek ügyfél felszólítás ellenére sem tesz eleget
Végrehajtási eljárás megindulása

földvédelmi bírság kiszabásaés a felmerült költségek megállapítása Földvédelmi bírság és a 2007. évi CXXIX. törvény 7§ (3) bek. szerinti költségekbehajtásának elrendelése Kiszabott bírságokrólvezetett nyilvántartásbatörténő rögzítés3.3.69. földvédelmi bírság kiszabása hivatalból folytatott eljárás esetén Határozat földvédelmi bírság és a felmerült költségek viseléséről IGEN NEMVégrehajtási eljárás nem indul meg,nyilvántartásban befizetés ténye rögzítésre kerülÜgyfél élt-e jogorvoslattal? Ügyfél által a kiszabottbírság és költségek megfizetése30 napon belülmegtörtént-e
Saját hatáskörbendöntés meghozatalaszükséges-eFellebbezésnekmegfelelő döntés meghozatala Fellebbezés felterjesztéseII. fokra II. fokú döntés BAZMKH Földhivatali osztályII. fokú hatóság helyben hagyó határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megváltoztató határozataBAZMKH F.O.II. fokú hatóság megsemmisítő határozataBAZMKH F.O. Keresetlevél befogadásaKeresetlevél felterjesztése II. fokú hatóságon keresztül bírósághoz

IGENIGEN NEM



Határozat földvédelmi bírság és a felmerült költségek megfizetéséről
 Földvédelmi bírság és eljárási költségek behajtása iránti megkeresésé elküldése a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé

Földvédelmi bírság és a 2007. évi CXXIX. törvény 7§ (3) bek. szerinti költségekbehajtásának elrendelése Annak vizsgálata, hogyaz ügyfél bírságot és költséget megfizeti-e IGEN
3.3.70 meg nem fizetett földvédelmi bírság és eljárási költségek behajtása

határozatmeg nem fizetett bírság és költség behajtásáról
Elektronikus dokumentum EMEGKER  H űrlap

IGENNEM
NEM

Végrehajtási eljárás nem indul meg,nyilvántartásban befizetés ténye rögzítésre kerül
Nem indul végrehajtási eljárásbefizetés ténye a nyilvántartásban rögzítésre kerül

Ügyfél által a kiszabottbírság és költségek megfizetése30 napon belülmegtörtént-e



Újrahasznosítási eljárás megindításaA tartalmi elemek és kötelezően előírt mellékletek vizsgálata  Az ingatlanügyi hatóság  észleli az újrahasznosítás megvalósulását. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása
3.3.71. Földhasznosítási eljárásban újrahasznosítási eljárás-bejelentése

  VégzésIGEN NEMIGEN NEMJogosult nyújtotta be a kérelmet? Bejelentési kötelezettségének eleget tett?Újrahasznosítási eljárás megindítása
NEMDöntés közléseJogorvoslattal élt -e az ügyfél A döntés végleges, az újrahasznosítási eljárás nem indul megSaját hatáskörben döntés meghozatalaszükséges-eFellebbezésnek megfelelődöntés meghozatalaKeresetlevél felterjesztéseII. fokú hatóságon keresztül bírósághozFellebbezés felterjesztéseII. fokra II. fokú DöntésBAZMKHFöldhivataliosztályII. fokú hatóságmegsemmisítőhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatóságmegváltoztatóhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatósághelyben hagyóhatározataBAZMKHF.O.KeresetlevélbefogadásaIGEN



Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés Szakhatóság: Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály               A földrészlet országos jelentőségű védett természeti, vagy Natura 2000 területen található Kulturális, örökségvédelmiszakkérdés Szakkérdés: azújrahasznosításmegfelel-e a fenti jogszabályáltal meghatározottkövetelményeknekSzakhatóságként megkereshető: Környzetvédelmi és természetvédelmi Főosztály Szakértőként kirendelhető:A kulturális örökségvédelméért felelősminiszter Szakhatóságként közreműködik: Katasztrófavédelmi igazgatóságNEM IGEN IGEN IGENNEM NEM
3.3.72. Újrahasznosítási eljárás bejelentése folytán szakkérdésben megkeresések kibocsájtása, szakhatóság megkeresése

Szakhatóság megkeresése 
Újrahasznosítási eljárás megindítása 

Az újrahasznosítási eljárás folytatása a szakhatóság vagy a szakértőáltal meghatározottak érvényesítésével.
Természetvédelmiszakkérdés A földrészlet szerepel a kulturális örökségvédelmi hatóságinyilvántartásban A földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.tv. 27. §-ában meghatározott jog, vagy jogi jelleg van be, Illetve feljegyezve



Újrahasznosítási eljárás befejezése
Újrahasznosítási eljárás megindítása  Az ingatlanügyi hatóság  észleli az újrahasznosítás megvalósulását. 

3.3.73. Újrahasznosítási eljáráskeretében helyszíni ellenőrzés lefolytatása és újrahasznosítási kötelezettség megállapítása
   Újabb határozat:  kötelezettségek meghatározásával, határidő kiszabásával

IGEN NEMMás célú hasznosítás megszüntetése
NEM IGENIGEN

  Jóváhagyó határozat: kötelezettségek meghatározása   Helyszíni ellenőrzés 15 napon belül A határozatban lévő határnaptól számított 30 napon belül helyszíni  ellenőrzés  Újabb felszólításNEM   A tudomásszerzéstől számított15 napon belül felszólítás határidő megjelölésével
   Határozat az elfogadásról, művelési ág és minőségi osztály megállapítása

Bejelentési kötelezettségének eleget tett?
A földrészlet a határozatban foglaltaknak  megfelel? Művelési ág változása és földvédelmi bírság kiszabásaTeljesítette a felszólításban előírtakat?



Az újrahasznosítási eljárás véget ér.
 Az ingatlanügyi hatóság  észleli az újrahasznosítás megvalósulását. 3.3.74. Újrahasznosítás bejelentésének hiányában történő eljárás Az ügyfél  újrahaszonsítás bejelentési kötelezettségének nem tett eleget

Az újrahasznosítás teljesítése megfelelő. Helyszíni  ellenőrzés a határozatban lévő határnaptól számított 30 napon belül   Határozat: az újrahasznosítás érdekében szükséges további munkák elvégzésének előítása, határidő megjelölésével.
   Felszólítás a munkafolyamatok dokumentálására a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, határidő megjelölésével    Határozat: az újrahasznosítás elfogadása, a terület művelési ágának és minőségi osztályának megállapítása, földvédelmi bírság kiszabása        Végzés: eljárás megszüntetése, földvédelmi bírság kiszabásáról szóló  határozatvisszavonása

Az újrahasznosítás teljesítése nem megfelelő.IGEN NEMIGEN NEM
Teljesítette a felszólításban előírtakat?Az újrahasznosítás megvalósulásától az eljárás megindításáig igazoltan több mint 5 év telt el



Bírság kiszabása Az ingatlanügyi hatóság  észleli az újrahasznosítás megvalósulását. 
3.3.75. Újrahasznosítás során földvédelmi bírság kiszabása, bírság behajtásaIGEN NEMMás célú hasznosítás 4 évet meghaladó szüneteltetése  IGEN NEMÚjrahasznosítási eljárás lefolytatása Az újrahasznosítás teljesítése megfelelő.    Határozat: az újrahasznosítás elfogadása, a terület művelési ágának és minőségi osztályának megállapítása,   földvédelmi bírság kiszabása         Bejelentési kötelezettségének eleget tett?

A földvédelmi bírság és a költségek behajtásának elrendelése IGENAz ügyfél a bírságot és a költségeket 30 napon belülmegfizeti-e Határozat:meg nem fizetett bírság és költség behajtásáról    A végrehajtási eljárás nem indul meg Földvédelmi bírság és eljárási költségek behajtása iránti megkeresés elküldése a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé Elektronikus dokumentum EMEGKER űrlap
NEMIGENNEM

Újrahasznosításikötelezettségének eleget tett?
Az ügyfél a bírságot és a költségeketmegfizeti-e

Végzés



A földvédelmi eljárás engedélyezve
A termőföld időleges más célú hasznosítása iránti engedélyezési eljárás megindítása3.3.76. Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezéseA földvédelmi eljárást az ingatlanügyi hatóság folytatja le.

      Engedélyező határozat:kötelezettségek meghatározása, határidő megjelölése IGEN NEMSzakkérdés vizsgálata,szakhatóság megkeresése   Végzés:Felhívás hiánypótlásraHelyszíni szemle IGEN Hiánypótlási kötelezettségének eleget tett?          Végzés         A földvédelmi eljárás nincs engedélyezve
NEM

NEM
A bejelentés  a  jogszabályban foglaltaknak megfelel? Eljárás megszüntetése Határozat Határozat Döntés közléseJogorvoslattal élt -e az ügyfél A döntés véglegesSaját hatáskörben döntés meghozatalaszükséges-eFellebbezésnek megfelelődöntés meghozatalaKeresetlevél felterjesztéseII. fokú hatóságon keresztül bírósághoz Fellebbezés felterjesztéseII. fokra II. fokú DöntésBAZMKHFöldhivataliosztályII. fokú hatóságmegsemmisítőhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatóságmegváltoztatóhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatósághelyben hagyóhatározataBAZMKHF.O.KeresetlevélbefogadásaIGEN



Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés  Szakhatóság: Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály             Növény-és Talajvédelmi Osztály               Természetvédelmiszakkérdés Kulturális, örökségvédelmiszakkérdés Szakkérdés: azújrahasznosításmegfelel-e a fenti jogszabályáltal meghatározottkövetelményeknekSzakhatóságként megkereshető: Környzetvédelmi és természetvédelmi Főosztály Szakhatóságként közreműködik: Katasztrófavédelmi igazgatóságNEM IGEN IGEN IGENNEM NEM
3.3.77. Termőföld időleges más célú hasznosítása keretében szakkérdés kiadása, szakhatóság megkereséseTermőföld időleges más célú hasznosítása iránti eljárás megindítása 

Az időleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárás folytatása a szakhatóság vagy a szakértelemmel rendelkező szervezeti egységáltal meghatározottak érvényesítésével.
Szakkérdés: a más célúhasznosítás megfelel-ea helyi önkormányzatáltal meghatározott természetvédelmikövetelményeknekIGEN NEMSzakértelemmel rendelkező szervezeti egység:A kulturális örökségvédelméért felelősminiszter Szakhatóságkéntmegkereshető:A települési önkor-mányzat jegyzője,fővárosban a főjegyző         Megkeresés: szakhatóság részére, szakkérdés vizsgálatára 

A földrészlet országos jelentőségű védett természeti, vagy Natura 2000 területen található A földrészlet szerepel a kulturális örökségvédelmi hatóságinyilvántartásban A földrészlet helyi jelentőségűvédett természetiterületentalálható A földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.tv. 27. §-ában meghatározott jog, vagy jogi jelleg van be, Illetve feljegyezve



3.3.78. Termőföld időleges más célú hasznosítása, eredeti állapot visszaállításaA földterület időleges más célú hasznosításátra meghatározott idő lejárt, az igénybe vevő a termőföld végleges más célú hasznosítását nem kérelmezte.           Határozat: elfogadásról,földvédelmi járulék kiszabása   Határozat: Az eredeti állapot helyreállításának, illetve további munkák elvégzésének elrendelése, új határidő megjelölése,       földvédelmi bírság kiszabásaIGEN NEMHelyszíni ellenőrzés a bejelentést követő 15 napon belül  Hatósági ellenőrzés a határozatban megjelölt határnap lejártát  követően Hatósági ellenőrzés a határozatban megjelölt határnap lejártát  követően           Határozat: elfogadásról,földvédelmi bírság kiszabása IGEN NEM NEMIGEN NEMIGEN Az igénybe vevő bejelentési kötelezettségének eleget tett?Az eredeti állapot helyreállítására a megtörtént?Az eredeti állapot helyreállítására a határozatban előírtak szerint került sor? Az eredeti  állapot helyreállítása a határozatban előírtak szerint megtörtént?NEMDöntés közléseJogorvoslattal élt -e az ügyfél A döntés véglegesSaját hatáskörben döntés meghozatalaszükséges-eKeresetlevél felterjesztéseII. fokú hatóságon keresztül bírósághozFellebbezés felterjesztéseII. fokra II. fokú DöntésBAZMKHFöldhivataliosztályII. fokú hatóságmegsemmisítőhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatóságmegváltoztatóhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatósághelyben hagyóhatározataBAZMKHF.O.KeresetlevélbefogadásaIGENFellebbezésnek megfelelődöntés meghozatala



Termőföld időleges más célú hasznosítása során földvédelmi járulék vagy földvédelmi bírság került kiszabásra
 Földvédelmi járulék vagy bírság és az eljárási költségek behajtása iránti megkeresés elküldése a Nemzeti Adó és Vámhivatal feléAz ügyfél a járulékot vagy bírságot és a költséget megfizette? Földvédelmi járulék vagy földvédelmi bírság és a költségek behajtásának elrendelése IGEN

3.3.79. Termőföld időleges más célú hasznosítása esetében földvédelmi járulék és bírság behajtása
Határozat: a meg nem fizetett járulék vagy bírság és a költségek behajtásáról

Elektronikus dokumentum EMEGKER űrlap
IGENNEM Nem indul végrehajtási eljárás, a befizetés ténye rögzítésre kerül.Nem indul végrehajtási eljárás, a befizetés ténye rögzítésre kerül.NEM

Ügyfél a járulékot vagy a bírságot és a költségeket megfizeti-e30 napon belül?



A termőföld végleges más célú hasznosítása iránti eljárás engedélyezve

3.3.80. Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéseA földvédelmi eljárást az ingatlanügyi hatóság folytatja le
      Határozat IGENSzakkérdés vizsgálata,szakhatóság megkeresése   Végzés:Felhívás hiánypótlásraEljárás megszüntetéseIGENHelyszíni szemle         Végzés        Hiánypótlási kötelezettségének eleget tett?NEM NEMIGEN NEMIGEN NEMA bejelentés a jogszabályban foglaltaknak megfelel?A termőföld végleges más célú hasznosítása iránti  eljárás megindításaAz ügyfél a földvédelmi eljárási díjat megfizette?A hasznosítás a meghatározott követelményeknek megfelel?  NEMDöntés közléseJogorvoslattal élt -e az ügyfél A döntés véglegesSaját hatáskörben döntés meghozatalaszükséges-eKeresetlevél felterjesztéseII. fokú hatóságon keresztül bírósághoz Fellebbezés felterjesztéseII. fokra II. fokú DöntésBAZMKHFöldhivataliosztályII. fokú hatóságmegsemmisítőhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatóságmegváltoztatóhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatósághelyben hagyóhatározataBAZMKHF.O.KeresetlevélbefogadásaIGENEngedélyezés



Termőföld végleges más célú hasznosítás engedélyezési eljárása során szakkérdésben megkeresés kiadása és szakhatósági megkeresésMinden esetben talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés Szakhatóság: Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály               Természetvédelmiszakkérdés Kulturális, Örökségvédelmiszakkérdés Szakkérdés: a végleges más célú hasznosításmegfelel-e a fenti jogszabályáltal meghatározottkövetelményeknekSzakértelemmel rendel-kező szervezeti egység:Környezetvédelmi és természetvédelmi Főosztály Szakértelemmel rendelkező szervezeti egység:A kulturális örökségVédelméért felelősminiszterVégleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárás lefolytatása a szakhatóság vagy a szakértelemmel rendelkező szervezeti egységáltal meghatározottak érvényesítésével. Szakhatóságként közreműködik: katasztrófavédelmi igazgatóságNEM IGEN IGEN IGEN NEM
3.3.81.  Szakhatósági, illetve Szakkérdésben megkeresés termőföld végleges más célú hasznosítás engedélyezési eljárása

Szakhatóság, illetve szakkérdés vizsgálatára megkeresés Szakkérdés: a más célúhasznosítás megfelel-ea helyi önkormányzatáltal meghatározott természetvédelmikövetelményeknekTermészetvédelmiszakkérdés IGENSzakhatóságkéntmegkereshető:A települési önkor-mányzat jegyzője,fővárosban a főjegyzőNEM NEMA földrészlet országos jelentőségű védett természeti, vagy Natura 2000 területen található A földrészlet szerepel a kulturális örökségvédelmihatósági nyilvántartásban A földrészlet helyi jelentőségűvédett természetiterületentalálható A földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.tv. 27. §-ában meghatározott jog, vagy jogi jelleg van be, Ill. feljegyezve



Hatósági ellenőrzés, engedély nélküli más célú hasznosítás észlelése3.3.82. Termőföld végleges más célú hasznosítás utólagos engedélyezése IGENNEM IGEN NEMTényállás tisztázása. Az igénybe vett terület nagysága, AK értéke, igénybe vétel jellege,helyreállíthatóság, időtartam Határozat Végzés IGENNEM
Az ingatlanügyi hatóságadott -e ki engedélyt Az eljárást nem kell megindítaniEljárás megindítása VégzésFeltételek megléte esetén utólagos engedélyezés,Földvédelmi járulék, bírság, egyébeljárási költségek megállapításaEredeti állapot elrendelése Határozat Döntés közléseVizsgálat, hogy megvannak -e a feltételek az utólagos engedélyezésreJogorvoslattal élt -e az ügyfélSaját hatáskörben döntés meghozatalaszükséges-e Fellebbezés felterjesztéseII. fokra II. fokú DöntésBAZMKHFöldhivataliosztályII. fokú hatóságmegsemmisítőhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatóságmegváltoztatóhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatósághelyben hagyóhatározataBAZMKHF.O.Fellebbezésnek megfelelődöntés meghozatalaIGEN NEM A döntés véglegesKeresetlevélbefogadásaIGENKeresetlevél felterjesztéseII. fokú hatóságon keresztül bírósághoz NEM
Nyilatkoztatás, hogyaz igénybe vevő személye ismert -e Az eljárást a földhasználó(k)al vagy tulajdonos(ok)kal szemben kell lefolytatni.



A földvédelmi járulék meg nem fizetésének megállapítása 
 Földvédelmi járulék és eljárási költségek behajtása iránti megkeresésé elküldése a Nemzeti Adó és Vámhivatal feléIGEN

3.3.83. Termőföld időleges más célú hasznosítása során kiszabott és meg nem fizetett földvédelmi járulék behajtása
Határozatmeg nem fizetett járulék és költség behajtásáról

Elektronikus dokumentum EMEGKER H űrlap
IGENNEM

NEM
Végrehajtási eljárás nem indul meg

Nem indul végrehajtási eljárásFöldvédelmi járulékbehajtásának elrendeléseÜgyfél aföldvédelmi járulékot  megfizeti-e
Ügyfél aföldvédelmi járulékot  megfizeti-e



Hatósági ellenőrzés keretében végzett más célú hasznosítás észlelése termőföldön3.3.84. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása eredeti állapot helyreállítására kötelezéssel, bírság és egyéb költségek kiszabásávalIGEN
Eredeti állapot helyreállításátelrendelő határozathatáridő megjelöléssel.elvégzés bejelentésére kötelezés Földvédelmi bírság kiszabása VégzésNEMTényállás tisztázása. Igénybe vett terület nagysága, AK értéke, igénybe vétel jellege,helyreállíthatóság, időtartam. HatározatIGENHatározat NEMHelyszíni szemlelefolytatása NEM Földvédelmi járulék, bírság, egyébeljárási költségek megállapítása.Eredeti állapot helyreállítását elfogadó határozat. 

Végzés NEMIGEN Az eljárást nem kell megindítaniAz ingatlanügyi hatóságadott -e ki engedélyt Eljárás megindításaNyilatkoztatás,az igénybe vevő személye ismert -e Az eljárást a földhasználó(k)alvagy tulajdonos(ok)kal szemben kell lefolytatniAz eredeti  állapot helyreállítható-e A feltételek megléte esetén utólagos engedélyezés, földvédelmi járulék, bírság, egyéb eljárási költségek megállapításávalIGENNEM IGEN Döntés közléseJogorvoslattal élt -e az ügyfél?Bejelentette? A döntés véglegesNEMSaját hatáskörben döntés meghozatalaszükséges-e Fellebbezés FelterjesztéseII. fokra II. fokú DöntésBAZMKHFöldhivataliosztályNEMFellebbezésnek megfelelődöntés meghozatala IGEN II. fokú hatóságmegsemmisítőhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatóságmegváltoztatóhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatósághelyben hagyóhatározataBAZMKHF.O.Keresetlevél befogadásaKeresetlevél felterjesztéseII. fokú hatóságon keresztül bírósághoz IGENElfogadható?



Engedély nélküli más célú hasznosítás megállapítása célkitermelőhely esetén 3.3.85. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításra vonatkozó szabályok célkitermelőhely eseténNEM Eredeti állapot helyreállításának elrendelése Szakkérdés, Szakhatóság megkeresése IGEN HatározatFelhívás nyilatkozattételre, hogy hozzájárul -e az utólagos engedélyezéshez IGEN Végzés NEM IGEN IGEN NEMVizsgálat, hogy az igénybe vevő tulajdonos/haszonélvező -eVizsgálat, hogy az igénybe vevő rendelkezik-ebányafelügyeleti engedéllyelFennmaradási engedély kiadásaés bírság kiszabásaHozzájárul
Döntés közléseBányafelügyelet hozzájárul -e  a fennmaradáshoz NEM HatározatJogorvoslattal élt-eaz ügyfél?Saját hatáskörben döntés meghozatalaszükséges-e Fellebbezés FelterjesztéseII. fokra II. fokú DöntésBAZMKHFöldhivataliosztályA döntés véglegesNEMIGEN II. fokú hatóságmegsemmisítőhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatóságmegváltoztatóhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatósághelyben hagyóhatározataBAZMKHF.O.Fellebbezésnek megfelelődöntés meghozatalaIGEN NEM KeresetlevélbefogadásaKeresetlevél felterjesztéseII. fokú hatóságon keresztül bírósághoz



Termőföld engedély nélküli  más célú hasznosításának észlelése és az eljárás megindítása, hatósági ellenőrzés kapcsán3.3.86. Engedély nélküli más célú hasznosítás során eredeti állapot helyreállítására kötelezésTényállás tisztázása, igénybe vevő személye legyen tisztázott,igénybe vett terület nagysága,  aranykorona értéke, igénybe vétel jellege,helyreállíthatóság, időtartamIGEN Hatósági ellenőrzés a határozatban megjelölt határnap lejártát  követőenHatározat Eredeti állapot helyreállítására kötelezés határidőmegjelölésselEredeti állapot helyreállításának elfogadásáról, földvédelmi járulék, bírság, egyébeljárási költségek megállapításaHatározat  bírság kiszabása,ismételten eredeti állapot elrendeléseHatározatNEMDöntés közléseAz eredeti állapot helyreállítása a határozatban előírtak szerint megtörténtJogorvoslattal élt-e az ügyfél? A döntés véglegesNEMSaját hatáskörben döntés meghozatalaszükséges-e Fellebbezés felterjesztéseII. fokra II. fokú DöntésBAZMKHFöldhivataliosztályII. fokú hatóságmegsemmisítőhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatóságmegváltoztatóhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatósághelyben hagyóhatározataBAZMKHF.O.Fellebbezésnek megfelelődöntés meghozatalaIGEN NEM KeresetlevélbefogadásaIGENKeresetlevél felterjesztéseII. fokú hatóságon keresztül bírósághoz



Hatósági ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés kapcsán észlelt termőföld engedély nélküli  más célú hasznosítása3.3.87. Engedély nélküli más célú hasznosítás során helyszíni ellenőrzés lefolytatása, földvédelmi járulék és bírság kiszabása NEMIGENAz eredeti állapot helyreállítását helyszíni szemle keretében ellenőrizni  határidő, határnap megjelölésével NEMIGEN Annak vizsgálata, hogy az eredeti  állapot helyreállítható -eEredeti állapot helyreállításánakelrendelésehatáridő megjelöléssel,elvégzés bejelentésére kötelezéssel Jogszabályban meghatározottfeltételek megléte esetén utólagos engedélyezés ésbírság kiszabásaEredeti állapot helyreállításának elfogadásáról, földvédelmi járulék, bírság, egyébeljárási költségek megállapítása  bírság kiszabása,ismételten eredeti állapot elrendeléseHatározat HatározatHatározat HatározatA döntés közlése postai úton, személyesen,illetve hirdetményi úton, az eljárásban szereplő ügyfelekkel, a helyi önkormányzattal, valamint a Kormányhivatal pénzügyi osztályávalAz eredeti  állapot helyreállítása a határozatban előírtak szerint megtörténtJogorvoslattal élt-e az ügyfél? A döntés véglegesNEMSaját hatáskörben döntés meghozatalaszükséges-e Fellebbezés felterjesztéseII. fokraII. fokú hatóságmegsemmisítőhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatóságmegváltoztatóhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatósághelyben hagyóhatározataBAZMKHF.O.Fellebbezésnek megfelelődöntés meghozatalaIGEN NEM KeresetlevélbefogadásaIGENKeresetlevél felterjesztéseII. fokú hatóságon keresztül bírósághoz II. fokú DöntésBAZMKHFöldhivataliosztály



Határozatföldvédelmi bírság és a felmerült költségek, járulékok megfizetéséről
 Földvédelmi bírság és eljárási költségek behajtásairánti megkeresésé elküldésea Nemzeti Adó és Vámhivatal feléIGEN

3.3.88. Engedély nélküli más célú hasznosítási eljárás során kiszabott és meg nem fizetett földvédelmi járulék ésbírság behajtása
Határozatmeg nem fizetett bírság és költség behajtásáról

Elektronikus dokumentum EMEGKER H űrlap
IGENNEM

NEM
Végrehajtási eljárás nem indul meg

Nem indul végrehajtási eljárás
Ügyfél a földvédelmijárulékot, illetve a  bírságotmegfizeti-eFöldvédelmi járulék, illetvebírság behajtásánakellenőrzéseÜgyfél a földvédelmijárulékot, illetve a  bírságotmegfizeti-e



Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási, mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése Földvédelmi bírság és egyéb eljárási költségek kiszabása 3.3.89. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási, mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése, ellenőrzése, valamint elmulasztása esetén bírság kiszabása NEMIGENFelszólítás a mulasztáspótlására határidő megjelölésével    Helyszíni ellenőrzésIGEN Földvédelmi bírság és egyéb eljárási költségek kiszabása 
  Pótolható mulasztás történt -e HatározatVégzés Teljesítette -e a felszólításban előírtakatEljárás megszüntetése Végzés HatározatNEMDöntés közléseJogorvoslattal élt-e az ügyfél? A döntés véglegesNEMSaját hatáskörben döntés meghozatalaszükséges-e Fellebbezés felterjesztéseII. fokra II. fokú DöntésBAZMKHFöldhivataliosztályII. fokú hatóságmegsemmisítőhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatóságmegváltoztatóhatározataBAZMKHF.O. II. fokú hatósághelyben hagyóhatározataBAZMKHF.O.Fellebbezésnek megfelelődöntés meghozatalaIGEN NEM KeresetlevélbefogadásaIGENKeresetlevél felterjesztéseII. fokú hatóságon keresztül bírósághoz



Határozat meg nem fizetett földvédelmi bírság és a felmerült költségek megfizetéséről
 Földvédelmi bírság és eljárási költségek behajtása iránti megkeresésé elküldése a Nemzeti Adó és Vámhivatal feléIGEN

3.3.90. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott meg nem fizetett földvédelmi bírság behajtása
Határozatmeg nem fizetett bírság és költség behajtásáról

Elektronikus dokumentum EMEGKER H űrlap
IGENNEM

NEM
Végrehajtási eljárás nem indul meg
Nem indul végrehajtási eljárásFöldvédelmi bírságbehajtásának elrendelése  Ügyfél bírságot és költséget megfizeti-e

Ügyfél bírságot és költséget megfizeti-e



3.4.1.Egészségügyi szolgáltató működési engedélyezési eljárása 
Működési engedély kiadásaMűködési engedélyelutasítása 

Kérelem megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő NEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGEN
IGEN

HatározatDöntés helybenhagyása Döntés megváltoztatásaDöntés megsemmisítése
Egészségügyi  szolgáltató működésének engedélyezése iránti kérelem beérkezése IGENKérelem áttekintéseHiánypótoltató végzés Helyszíni szemle lefolytatása



3.4.2.Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatás működési engedélyezési eljárása
Működési engedély kiadásaMűködési engedélyelutasítása 

Kérelem megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő IG
E
NNEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENDöntés helyben hagyása Döntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltató működésének engedélyezése iránti kérelem beérkezése IGENKérelem áttekintéseHiánypótoltató végzés Helyszíni szemle lefolytatása



3.4.3.Egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása a szolgáltatónál bekövetkezett változás miatt
Működési engedélymódosításának elutasítása

Újabb szemle lefolytatása szükségesKérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGEN NEMNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEM IGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO) NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGEN HatározatDöntéshelybenhagyása Döntésmeg-változtatása Döntésmeg-semmisí-tése
Egészségügyi szolgáltató engedélyének módosításával kapcsolatos kérelem beérkezésevagy új információk hatóság tudomására jutásaIGENKérelem vagy az új információk áttekintése 

Hiánypótoltató végzés Működési engedélymódosításaHelyszíni szemle lefolytatása 



3.4.4.Egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása a minimumfeltételek változása miatt
Működési engedély módosításelutasításNEM

IG
E
NHiánypótlás megfelelő IG

E
NNEM Határozat NEMDöntés végleges

IG
E
N

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO) NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGENHatározatDöntés helybenhagyása Döntés megváltoztatása Döntés meg-semmisítése
Minimumfeltételek jogszabályiváltozásaHatósági ellenőrzés lefolytatásaEllenőrzés során hiányosság felmerültHiánypótoltató végzés Működési engedély módosítása



3.4.5.Egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása  az egészségügyi szakellátási kapacitások és ellátási területek változása miatt
Működési engedély módosításelutasítása

NEMIGENHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat IGENNEM Döntés véglegesIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENHatározatDöntés helybehagyása Döntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatásaAz egészségügyi szakellátási kapacitások és ellátási területek változása 
Hiánypótoltató végzés

Hatósági ellenőrzés lefolytatásaEllenőrzés során hiányosság felmerültHiánypótoltató végzésHiánypótoltató végzés Működési engedély módosítása



3.4.6.Egészségügyi szolgáltató működési engedélyének visszavonása
Új információk alapján helyszíni szemle szükséges Működési engedélyVisszavonás elutasításHelyszíni szemle lefolytatásaIGENIGEN IGENNEM NEMHiánypótlás megfelelő NEMHatározatIGEN

Döntés helybenhagyása
NEM IGEN

IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)
IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás

NEM
Határozat NEM

Döntés megváltoztatása Döntés megsemmisítéseEgészségügyi szolgáláltató  működési engedély visszavonási kérelem beérkezésevagy új információk hatóság tudomására jutásaKérelem vagy az új információk áttekintése Kérelem megfelelőHiánypótoltató végzés Működési engedélyvisszavonása



3.4.7.Egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetésének bejelentésével kapcsolatos hatósági feladatok
Eljárás megszüntetéseBejelentés megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Végzés NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGEN

Visszaigazolás
Határozat Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása Döntés megsemmisítése

Egészségügyiszolgáltató tevékenység szüneteltetésbejelentés beérkezéseBejelentés áttekintése Hiánypótoltató végzés Szüneteltetés tudomásulvétele



3.4.8.Háziorvos részére praxisengedély kiadása iránti eljárás
Praxisengedély kiadásának elutasításaKérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Egészségügyi szolgáltató praxisengedély iránti kérelem beérkezéseKérelem  áttekintése Hiánypótoltató végzés Praxisengedély kiadása



3.4.9.Háziorvosi praxisengedély visszavonása
Praxisengedély visszavonás elutasításaKérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGENHatározat Döntéshelyben-hagyásaDöntésmegváltoz-tatása Döntésmegsemmi-sítése

Egészségügyi szolgáltató praxisengedély visszavonása iránti kérelem beérkezéseKérelem  áttekintése Hiánypótoltató végzés Praxisengedély visszavonása



3.4.10.Háziorvos praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás
Eljárás megszüntetéseKérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Végzés NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGEN

Bizonyítvány
Határozat Döntéshelyben-hagyásaDöntésmeg-változtatása Döntésmeg-semmisítése

Egészségügyi praxisjog meglétét igazoló bizonyítvány iránti Kérelem beérkezéseKérelem áttekintése Hiánypótoltató végzés Hatósági bizonyítvány kiállítása



3.4.11.Boncolás mellőzésének engedélye hamvasztáshoz
Boncolás nélküli havasztás engedélyezésének elutasítása Kérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosítás IGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése iránti kérelem beérkezéseKérelem áttekintése Hiánypótoltató végzés Boncolás nélküli hamvasztás engedélyének kiadása



3.4.12.15 napon túli koporsós temetés engedélyezése
15 napon túli koporsós temetésengedélyezésének elutasítása Kérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosítás IGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

15 napon túli koporsós temetés engedélyezése iránti kérelem beérkezéseKérelem áttekintése Hiánypótoltató végzés 15 napon túli koporsós temetés engedélyének kiadása



3.4.13.Elhunyt külföldre történő szállításának engedélyezése
Halottszállítási engedély kiadásaHalottszállítási engedélyelutasítása 

Kérelem megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő IG
E
NNEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításHatározat IGEN Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Elhunyt külföldre szállításának engedélyezése iránti kérelem beérkezése IGENKérelem áttekintéseHiánypótoltató végzés Holttest  szállításhoz történő  előkészítésének ellenőrzése 



3.4.14.Ravatalozón kívüli ravatalozás engedélyezése
Ravatalozón kívüli ravatalozásengedélyezésének elutasítása Kérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavoná, IGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Ravatalozón kívüli ravatalozás engedélyezése iránti kérelem beérkezéseKérelem áttekintése Hiánypótoltató végzés Ravatalozón kívüli ravatalozás engedélyének kiadása



3.4.15.Sírnyitás engedélyezése
Sírnyitásengedélyezésének elutasítása Kérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Sírnyitás engedélyezése iránti kérelem beérkezéseKérelem áttekintése Hiánypótoltató végzés Sírnyitási engedély kiadása



3.4.16.Halottszállítási engedély bevonása
Halottszállítási engedély bevonásaHalottszállítási engedély bevonásánakelutasítása 

Bejelentés megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő IG
E
NNEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Elhunyt Magyarországra szállítása bejelentésének beérkezése IGENBejelentés áttekintéseHiánypótoltató végzés Beszállítás megtörténtének ellenőrzése 



3.4.17.Ivóvíz vizsgálati program jóváhagyása 
Vizsgálati program jóváhagyásánakelutasításaKérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosítás IGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Vízvizsgálati program jóváhagyásairánti kérelem beérkezéseKérelem  áttekintése Hiánypótoltató végzés Vizsgálati program jóváhagyása



3.4.18.Ivóvíz mintavételi helyek jóváhagyása 
Mintavételi helyek jóváhagyásánakelutasításaKérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosítás IGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Vízmintavételi helyek jóváhagyásairánti kérelem beérkezéseKérelem  áttekintése Hiánypótoltató végzés Mintavételi helyek jóváhagyása



3.4.19.Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálat jóváhagyása
Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyáselutasításaKérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosítás IGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálat jóváhagyásairánti kérelem beérkezéseKérelem  áttekintése Hiánypótoltató végzés Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása



3.4.20.Közfürdő üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti eljárás
Üzemeltetési szabályzat jóváhagyáselutasításaKérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosítás IGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Üzemeltetési szabályzat jóváhagyásairánti kérelem beérkezéseKérelem  áttekintése Hiánypótoltató végzés Üzemeltetési szabályzat jóváhagyása



3.4.21.Természetes fürdővíz profiljának megállapítása
Eljárás megszüntetéseNEMIGEN IGEN NEMHatározat Végzés Döntés végleges NEMIGEN Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)Döntés helyben-hagyása Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseHatározat

AdatokbeszerzéseAdatok áttekintése Szükséges adatok rendelkezésre állnakFürdővízprofil elkészítése Helyszíni  szemle lefolytatása, társhatóságok megkeresése



3.4.22.Természetes fürdővíz használatának engedélyezése
Fürdővíz használati engedély kiadásaFürdővíz használati engedélyelutasítása 

Kérelem megfelelőszükséges adatok rendelkezésre állnakNEM IGENHiánypótlás megfelelő IG
E
NNEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Természetes fürdővíz használattal kapcsolatos kérelem beérkezése,fürdővíz használattal kapcsolatos adatokról tudomás szerzés IGENKérelem, illetve adatok áttekintéseHiánypótoltató végzés Helyszíni szemle



3.4.23.Természetes fürdőhely kijelölése iránti eljárás
Fürdőhely kijelöléseFürdőhely kijelölés elutasítása 

Kérelem megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő IG
E
NNEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENHatározat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítése

Elhunyt külföldre szállításának engedélyezése iránti kérelem beérkezése IGENKérelem áttekintéseHiánypótoltató végzés Helyszíni szemle, társhatóságok megkeresése



3.4.24.Kijelölt természetes fürdőhely  mintavételi üzemtervének meghatározása
Eljárás megszüntetéseNEMIGEN IGEN NEMHiánypótoltató végzésHatározat Döntés véglegesNEM IGEN IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENVégzés Határozat Döntés helyben-hagyása Döntés meg-semmisítése Döntés meg-változtatása

AdatokbeszerzéseAdatok áttekintése Szükséges adatok rendelkezésre állnakFürdési  idény és mintavételi ütemterv megállapítása



3.4.25.Egészségügyi dolgozó szabadfoglalkozású jogviszony hatósági nyilvántartásba vétele
Eljárás megszüntetéseBejelentés megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Végzés NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGEN

Igazolás
Határozat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítése Döntés meg-változtatása

Egészségügyi dolgozó szabadfoglalkozású  jogviszony bejelentés beérkezéseBejelentés áttekintése Hiánypótoltató végzés Hatósági nyilvántartásba vétel



3.4.26.Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
Működési engedély kiadásaMűködési engedélyelutasítása 

Kérelem megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő NEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGEN
IGEN

Határozat Döntés helyben-hagyása Döntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása
Egészségügyi  kártevőirtó működésének engedélyezése iránti kérelem beérkezése IGENKérelem áttekintéseHiánypótoltató végzés Helyszíni szemle lefolytatása



3.4.27.Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartás vezetése
Eljárás megszüntetéseBejelentés megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGENVégzésHatározat Döntés helyben-hagyása Döntés meg-semmisítése Döntés meg-változtatása

IgazolásEgészségügyi kártevőirtó tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezők nyilvántartásába vételére vonatkozó  kérelembeérkezéseBejelentés áttekintése Hiánypótoltató végzés Hatósági nyilvántartásba vétel



3.4.28.Panaszbejelentések 
Panasz áttétele illetékes hatósághoz Helyszíni szemle, társhatóságok megkereséseIGENNEM IGENNEM HatározatVégzés Döntés végleges NEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO) NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGEN HatározatDöntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítése Döntés helyben-hagyása

Panaszbejelentés beérkezésePanasz áttekintése Eljárásihatáskör van Szükséges Intézkedések megtétele



3.4.29.I.forgalmi kategóriájú irtószer-felhasználás engedélyezése
Irtószer felhasználási engedély kiadásaIrtószer felhasználási  engedélyelutasítása 

Kérelem megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő NEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGEN
IGEN

Határozat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítése Döntés meg-változtatása
I. forgalmi kategóriájú irtószer felhasználás engedélyezése iránti kérelem beérkezése IGENKérelem áttekintéseHiánypótoltató végzés Helyszíni szemle lefolytatása



3.4.30.Középtér vagy helyiséggázosítás bejelentésével kapcsolatos hatósági feladatok
Eljárás megszüntetésBejelentés megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Végzés NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGEN

Igazolás
Határozat Döntés helyben-hagyása Döntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Középtér vagy helyiséggázosításbejelentés beérkezéseBejelentés áttekintése Hiánypótoltató végzés Gázosítás bejelentésének tudomásulvétele



3.4.31.Kozmetikai termék gyártási tevékenység  bejelentésével kapcsolatos hatósági feladatok
Eljárás megszüntetésBejelentés megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Végzés NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGEN

Igazolás
Határozat Döntés helyben-hagyása Döntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása
Kozmetikai termék gyártásával kapcsolatosbejelentés beérkezéseBejelentés áttekintése Hiánypótoltató végzés Kozmetikai termék gyártás bejelentésének tudomásulvétele



3.4.32.Kémiai biztonság közegészségügy szempontjából történő hatósági ellenőrzése
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGENNEM

HatározatDöntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása
Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más Hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.33.Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése
Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyeZárt légterű dohányzóhely kijelölés  engedély elutasítása 

Kérelem megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő NEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGEN
IGEN

HatározatDöntés helyben-hagyása Döntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása
Zárt légterű dohányzóhely kijelölés engedélyezése iránti kérelem beérkezése IGENKérelem áttekintéseHiánypótoltató végzés Helyszíni szemle lefolytatása



3.4.34.Jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat engedélyezése
Jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat engedély elutasítása

Bejelentés megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGENHatározat Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása
Jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat engedélyezésére vonatkozó  kérelembeérkezéseBejelentés áttekintése Hiánypótoltató végzés Jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat engedélye 



3.4.35.Dohányzási tilalomra, korlátozásra vonatkozó feliratok, jelzések hatósági ellenőrzése
Eljárás lezárásaHelyszíni ellenőrzés lefolytatása IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGENNEM

Határozat
Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Ellenőrzési eljárás megindulása
Szükséges intézkedések megtétele



3.4.36.Nvt. alapján kiszabott egészségvédelmi bírság összegéről nyilvántartás vezetése
Eljárás lezárásaHelyszíni ellenőrzés lefolytatása, adatok áttekintése IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM

Határozat
Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Ellenőrzési eljárás megindulása,rendőrségi feljelentés beérkezése
Egészségvédelmi bírság kiszabása, nyilvántartásba



3.4.37.Zenés, táncos rendezvények népegészségügyi feladatkörben történő ellenőrzésére
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

HatározatDöntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása
Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.38.Bejelentéshez kötött ipari tevékenységet folytató telep  népegészségügyi feladatkörben történő ellenőrzésére
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

HatározatDöntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása
Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.39.Vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok  népegészségügyi feladatkörben történő ellenőrzésére
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

Határozat
Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.40.Szálláshely-szolgáltatási tevékenység népegészségügyi feladatkörben történő ellenőrzésére
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

Határozat
Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása

Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.41.Lovas szolgáltatás népegészségügyi feladatkörben történő ellenőrzésére
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

Határozat
Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.42.Sportlétesítmények népegészségügyi feladatkörben történő ellenőrzése a társhatóságokkal közösen megtartott 
Eljárás lezárása Helyszíni ellenőrzés lefolytatása IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

Határozat
Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Bejárási meghívó beérkezéseAdatok áttekintése Szükséges intézkedések megtétele



3.4.43.A települési hulladék kezelő, elhelyező és lerakó létesítmények nyilvántartása és hatósági ellenőrzése
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

Határozat
Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása

Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.44.A nemdohányzók védelméről szóló szabályok betartásának ellenőrzése
Eljárás lezárásaHelyszíni ellenőrzés lefolytatása IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGENNEM

HatározatDöntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása
Ellenőrzési eljárás megindulása

Szükséges intézkedések megtétele



3.4.45.Hatósági bizonyítvány
Eljárás megszüntetéseKérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Végzés NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGEN

Bizonyítvány
Határozat Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása

Továbbképzési kötelezettség igazolásával kapcsolatos kérelem beérkezéseKérelem áttekintése Hiánypótoltató végzés Hatósági bizonyítvány kiadása



3.4.46.Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 
Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyáselutasításaKérelem megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Határozat NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGENHatározat Döntés helybenhagyásaDöntés módosításaDöntés megsemmisítése

Ivóvízbiztonsági terv  jóváhagyásairánti kérelem beérkezéseKérelem  áttekintése Hiánypótoltató végzés Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása



3.4.47.Az ivóvízbiztonság hatósági felügyelete
Eljárás lezárása Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaIGEN IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM NEM Hiánypótlási végzés

Határozat
Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Ellenőrzési eljárás megindulásaOn-line szakrendszerben szereplő adatok áttekintése  Adatok megfelelőek Szükséges intézkedések megtétele



3.4.48.Az ivóvízszolgáltatás korlátozása során  a közegészségügyi vízigények teljesítésének  ellenőrzése
Vízkorlátozás bejelentésének tudomásulvételeVízkorlátozás megtiltása 

Bejelentés megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő NEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGEN
IGEN Visszaigazolás

Határozat Döntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása
Vízkorlátozás bejelentésének beérkezése IGENBejelentés áttekintéseHiánypótoltató végzés Helyszíni szemle lefolytatása



3.4.49.Ápolás szakfelügyeleti tevékenység
Eljárás lezárásaHelyszíni ellenőrzés lefolytatása IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEMAdatok áttekintése

Határozat
Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Ellenőrzési eljárás megindulása
Szükséges intézkedések megtétele



3.4.50.Védőnői szakfelügyeleti tevékenység
Eljárás lezárásaHelyszíni ellenőrzés lefolytatása IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEMAdatok áttekintése

Határozat
Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása

Ellenőrzési eljárás megindulása
Szükséges intézkedések megtétele



3.4.51.Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírások hatósági ellenőrzése
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

HatározatDöntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása
Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.52.Rendezvény egészségügyi biztosításának hatósági ellenőrzése
Eljárás lezárásaHelyszíni ellenőrzés lefolytatása IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGENNEM

HatározatDöntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása
Ellenőrzési eljárás megindulása

Szükséges intézkedések megtétele



3.4.53. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának ellenőrzése
Eljárás lezárásaHelyszíni ellenőrzés lefolytatása IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM

HatározatDöntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása
Ellenőrzési eljárás megindulása

Szükséges intézkedések megtétele



3.4.54.A biocid termékkel végzett tevékenységek és a biocid termékek hatósági ellenőrzése
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

Határozat
Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.55.Közfürdők közegészségügyi ellenőrzése
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

Határozat
Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása

Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.56.A szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás népegészségügyi feladatkörben történő ellenőrzése
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

Határozat
Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.57.Természetes fürdővizekkel, természetes fürdőhelyekkel kapcsolatban a nyilvánosság tájékoztatása
Tájékoztatás közzétételeTájékoztató anyag készítéseMédia megjelenés,önkormányzatok tájékoztatása

Tájékoztatási eljárás megindulásaKérelem áttekintéseAdatok áttekintése



3.4.58.Kijelölt természetes fürdőhelyek ellenőrzése
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

Határozat
Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása

Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.59.Táborozás közegészségügyi feltételeinek ellenőrzése
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

Határozat
Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.60.Kozmetikai termékek, kozmetikai gyártóhelyek népegészségügyi feladatkörben történő hatósági ellenőrzése
Eljárás lezárásaHelyszíni ellenőrzés lefolytatása IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGENNEMAdatok áttekintése

Határozat
Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása

Ellenőrzési eljárás megindulása
Szükséges intézkedések megtétele



3.4.61.Étrend-kiegészítők népegészségügyi feladatkörben történő hatósági ellenőrzése
Eljárás lezárásaHelyszíni ellenőrzés lefolytatása IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEMAdatok áttekintése

Határozat
Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Ellenőrzési eljárás megindulása
Szükséges intézkedések megtétele



3.4.62.Különleges táplálkozási célú élelmiszerek népegészségügyi feladatkörben történő hatósági ellenőrzése
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

HatározatDöntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása
Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.63.Tanuló ifjúság részére tervezett tábor, illetve üdülő bejelentésével kapcsolatos hatósági feladatok
Eljárás megszüntetéseBejelentés megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Végzés NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGEN

Bejelentés visszaigazolás
Határozat Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása

Táborbejelentés beérkezéseBejelentés áttekintése Hiánypótoltató végzés Tábor bejelentés tudomásulvétele



3.4.64.Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység elektronikus bejelentésével kapcsolatos hatósági feladatok
Eljárás megszüntetéseBejelentés megfelelő IGENNEMHiánypótlás megfelelő IGENNEM Végzés NEMDöntés véglegesIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás, módosítás IGEN

Bejelentés visszaigazolás
Végzés Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása

Veszélyes anyaggal végzett tevékenység bejelentés beérkezéseBejelentés áttekintése Hiánypótoltató végzés Tevékenység bejelentés tudomásulvétele



3.4.65.Gyógyászati segédeszköz árusításának engedélyezése
Működési engedély kiadásaMűködési engedélyelutasítása 

Kérelem megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő NEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGEN
IGEN

Határozat Döntés helyben-hagyása Döntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása
Gyógyászati segédeszköz árusítás engedélyezése iránti kérelem beérkezése IGENKérelem áttekintéseHiánypótoltató végzés Helyszíni szemle lefolytatása



3.4.66.Kémiai biztonság népegészségügyi feladatkörben történő hatósági ellenőrzése
Eljárás lezárása Társhatóságok megkereséseIGEN Helyszíni ellenőrzés lefolytatásaNEM IGEN HatározatDöntés véglegesNEMIGENIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEMSaját hatáskörbentörténő visszavonás,módosításIGENNEM IGEN NEMÁttétel illetékes hatósághozVégzés

Határozat
Döntés meg-változtatásaDöntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása

Ellenőrzési eljárás megindulásaAdatok áttekintése  Más hatóság bevonása indokolt Szükséges intézkedések megtétele



3.4.67.Családvédelmi Szolgálat tanácsadási tevékenysége
Eljárás lezárása 

3 nap gondolkodási idő ügyfélnek „B” tanácsadás, szükséges dokumentáció kiállításaNEM
Ügyfél megjelenéseKérelem áttekintése

IGEN„A” tanácsadásVisszajön



3.4.68.Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos helyettesítésének helyszínéről döntési jogkör
Helyettesítési helyszín engedélyének kiadásaHelyettesítési helyszín engedélyelutasítása 

Kérelem megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő NEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGEN
IGEN

Határozat Döntés helyben-hagyása Döntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása
Helyettesítési  helyszín engedélyezése iránti kérelem beérkezése IGENKérelem áttekintéseHiánypótoltató végzés Helyszíni szemle lefolytatása



3.4.69.Háziorvoshoz való jelentkezés elutasítása esetén döntési jogkör
Háziorvos kijelöléseHáziorvoshoz jelentkezéselutasítása 

Kérelem megfelelőNEM IGENHiánypótlás megfelelő NEM NEM HatározatNEM IGENDöntés végleges IratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO)NEM Saját hatáskörbentörténő visszavonás, módosításIGEN
IGEN Háziorvoshoz jelentkezéssel kapcsolatos döntés

Határozat Döntés meg-változtatása Döntés meg-semmisítéseDöntés helyben-hagyása
Háziorvoshoz jelentkezés elutasítása miatti döntés iránti kérelem beérkezése IGENKérelem áttekintéseHiánypótoltató végzés



Eü. alapellátó jelzése Információkáttekintése3.4.70.Egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátást megszervezése

Tájékoztatás Önkormányzatnak,Katasztrófavédelmi hatóságnak

Önkormányzat jelzése Katasztrófevédelmi hatóság jelzése Eü. ellátásmegfelelő IGEN Eljárás  lezárásaKörzethatár módosítása NEMHatározat Eü. ellátásmegfelelő? IGENNEMHatározatban foglaltak teljesítésének ellenőrzéseIratfelterjesztésKormányhivatal felé(BAZMKH NFO) Döntés helyben-hagyásaDöntés meg-semmisítéseDöntés meg-változtatása



Ügyfelek kiértesítése    Függő hatályú határozat ésértesítés Ügyfelek adatainak beszerzéseingatlan-nyilvántartásból3.5.1. Építési engedélyezési eljárásÉpítési engedélyezési eljárásiránti kérelem Hiánypótlásra való felhívásTényállás tisztázása a benyújtott dokumentumokáttekintésével Hiánypótlás elbírálásaIGEN NEMVégzés
Eljárás megszüntetéseVégzés

Szakkérdés vizsgálataVégzés  Szakhatóságok, társhatóságokmegkeresése Rendelkezésre álló adatokértékelése
Építési jogszabálynak ésHÉSZ.nek valómegfelelés vizsgálataHelyszíni szemle lefolytatásaFeljegyzés



Érdemi döntésmeghozatala

Értesítés
Belföldi jogsegély-lakcímadat  kéréseÜgygondnok kirendelés VégzésVégzésHatározatvéglegesítése

Felterjesztőlevél Visszavonó vagymódosítóhatározat Véglegessé váláselőkészítése
Építési engedélymegadása

Építési engedélyező határozat véglegessé válás kiértesítése
Határozat HatározatJogorvoslattalél az ügyfél?NEMEngedély kérelemelutasítása Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás IGENIratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása

NEM
3.5.1. Építési engedélyezési eljárás



3.5.2. Összevont engedélyezési eljárásÖsszevont engedélyezési eljárásiránti kérelemÉpítési engedélyezési eljárás megindítása előtta követelmények előzetes tisztázásaA helyi építési szabályzatban és az OTÉK-banmeghatározottkövetelményeknek való megfelelés vizsgálata Rendelkezésre álló adatokértékelése A tervezett építészeti kialakítás megfelel-ea településképi követelményeknekA tervezett építési tevékenység megfele-e a kulturális örökségvédelme jogszabályban rögzített követelményeknekElvi építésikeretengedélyezési szakasz Ügyfelek adatainak beszerzéseingatlan-nyilvántartásból



Érdemi döntésmeghozatala

Értesítés
Belföldi jogsegély-lakcímadat  kéréseÜgygondnok kirendelés VégzésVégzésHatározatvéglegesítése

Felterjesztőlevél Visszavonó vagymódosítóhatározat Véglegessé váláselőkészítése
Elvi építési keretengedély elutasító döntés véglegessé válás kiértesítése

Határozat VégzésJogorvoslattalél az ügyfél?NEMEngedély kérelemelutasítása Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás IGEN Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása
NEM Elvi építési keretengedély megadása, amiépítési tevékenységvégzésére nem jogosít3.5.2. Összevont engedélyezési eljárás



Építési engedélyezési szakasz Országos építési követelményektől valóeltérésengedélyezésének kérésedokumentáció ÉTDR-bevaló feltöltésévelTovábbiakban látsd.mint az építési engedélyezési eljárás (3.6.1.)
3.5.2. Összevont engedélyezési eljárás



Ügyfelek adatainak beszerzéseingatlan-nyilvántartásból3.5.3. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásOrszágos építési követelményektől (orsz.ép.köv-től) való eltérés engedélyezési eljárásiránti kérelem előterjesztése önálló kérelemként, vagy egyéb kérelem részeként
Hiánypótlásra való felhívásA hatóság a tervezetteltérést vizsgálja

VégzésSzakkérdés vizsgálata
Végzés Szakhatóságok, társhatóságokmegkeresése Rendelkezésre álló adatokértékelése Építési jogszabálynak ésHÉSZ.nek valómegfelelés vizsgálataHelyszíni szemle lefolytatásaFeljegyzés Rendeltetésszerűés biztonságoshasználat követelményeinekvaló megfelelőségvizsgálata 



A tervezetteltérésrőldöntésEltérési engedélymegadása, amely önmagában építési tevékenység végzésérenem jogosít
HatározatA Hatóság azépítési (ép.) vagy fennmaradási engedélytárgyában hozotthatározatban dönt A Hatóság azösszevont engedélyezési eljárás második szakaszábanép. engedélyezési szakaszbantárgyában hozotthatározatban döntTervezett kérelem elutasítása Jogorvoslattalél az ügyfél? Engedély megadásaönálló kérelem eseténÖnálló kérelem elutasításaHatározat

3.5.3. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás



Értesítés
Belföldi jogsegély-lakcímadat  kéréseÜgygondnok kirendelés VégzésVégzésHatározatvéglegesítése

Felterjesztőlevél Visszavonó vagymódosítóhatározat Véglegessé váláselőkészítése
Orsz. ép. köv.-től való eltérés engedélyező határozat véglegessé válás kiértesítése

NEMSaját hatáskörben intézkedésszükséges?IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás IGEN Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása
NEM3.5.3. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás



3.5.4. Használatbavételi engedélyezési eljárásHasználatbavételi engedélyezési eljárásiránti kérelem Hiánypótlásra való felhívásTényállás tisztázása a benyújtott dokumentumokáttekintésével VégzésSzakkérdés vizsgálataVégzés  Szakhatóságok, társhatóságokmegkeresése Rendelkezésre álló adatok értékelése, hogy rendeltetésszerű és biztonságos használatkövetelményeinek, az építési engedélynek és záradékolt dokumentációnakmegfelel-e
Változási vázrajz ésenergetikai tanusítványOÉNY-be történő feltöltés ellenőrzéseHelyszíni szemle lefolytatása       Feljegyzés, vagyjegyzőkönyv



Érdemi döntésmeghozatala
ÉrtesítésBelföldi jogsegély-lakcímadat  kéréseÜgygondnok kirendelés VégzésVégzésHatározatvéglegesítéseFelterjesztőlevél Visszavonó vagymódosítóhatározat Véglegessé váláselőkészítése

Használatbavételi engedélymegadása kikötés nélkülvagy kikötéssel határidő megjelölésével
Használatbavételt engedélyező határozat véglegessé válás kiértesítése

Határozat HatározatJogorvoslattalél az ügyfél?N EM
Engedély megtagadása rendeltetésszerű ésbiztonságos használhatósághiánya esetén Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonásIGEN Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása

NEM Kötelezettség ellenőrzésehatáridő letelte utánNem teljesítés eseténvégrehajtáselrendeléseNAV megkeresésemeghatározott cselekményfoganatosításáraVégzés3.5.4. Használatbavételi engedélyezési eljárás



Ügyfelek kiértesítése    Függő hatályú határozat ésértesítésÜgyfelek adatainak beszerzéseingatlan-nyilvántartásból3.5.5. Fennmaradási engedélyezési eljárásFennmaradási engedélyezési eljárásiránti kérelem
Hiánypótlásra való felhívásTényállás tisztázása a benyújtott dokumentumokáttekintésével
Hiánypótlás elbírálásaIGEN NEM VégzésEljárás megszüntetéseVégzés

Szakkérdés vizsgálata
Végzés  Szakhatóságok, társhatóságokmegkeresése Rendelkezésre álló adatokértékelése

Településképi véleményben a polgármesteraz engedélyezést javasolja
Helyszíni szemle lefolytatása ÉMO-ból adatszerzést követően JegyzőkönyvEljárás megindítása

IGEN NEMHatározatHatóság a fennmaradási kérelmetelutasítjaFolytatás:jogorvoslat



Érdemi döntésmeghozatala

Értesítés
Belföldi jogsegély-lakcímadat  kéréseÜgygondnok kirendelésc VégzésVégzésHatározatvéglegesítéseFelterjesztőlevél Visszavonó vagymódosítóhatározat Véglegessé váláselőkészítése

Fennmaradási engedélymegadása, építési bírság kiszabása, alkalmanként szabályossá tételi  kötelezettség elrendelése
Fennmaradási egyben használatbavételiengedélyező határozat véglegessé válás kiértesítése

Határozat HatározatJogorvoslattalél az ügyfél?NEMEngedély kérelemelutasítása Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonásIGEN Iratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása
NEM Kötelezettség ellenőrzésehatáridő letelte utánNem teljesítés eseténvégrehajtáselrendeléseNAV megkeresésemeghatározott cselekményfoganatosítására Végzés3.5.5. Fennmaradási engedélyezési eljárás



Ügyfelek kiértesítése     Függő hatályú határozat ésértesítésÜgyfelek adatainak beszerzéseingatlan-nyilvántartásból3.5.6. Bontási engedélyezési eljárásBontás engedélyezési eljárásiránti kérelem A bontás részbenmegtörténtTényállás tisztázása a benyújtott dokumentumokáttekintésével A bontás megtörténtA kérelemaz előírásoknakmegfelel, a bontástnem kezdték el FeljegyzésHelyszíni szemle
  Szakhatóságok, társhatóságokmegkereséseVégzés Rendelkezésre álló adatokértékelése

A kérelemnem megfelelőHiánypótlásra való felhívásVégzés Hiánypótlás elbírálása Eljárás folytatása



Érdemi döntésmeghozatala
Értesítés

Belföldi jogsegély-lakcímadat  kéréseÜgygondnok kirendelés VégzésVégzés Felterjesztőlevél Visszavonó vagymódosítóhatározat Véglegessé váláselőkészítése
Bontásisi engedélymegadása

Bontási engedélyező határozat véglegessé válás kiértesítése
Határozat HatározatJogorvoslattalél az ügyfél?NEMEngedély kérelemelutasítása Saját hatáskörben intézkedésszükséges? IGENSaját hatáskörbentörténő visszavonás IGENIratfelterjesztés Kormányhivatal feléMásodfokú döntésKormányhivatalHatósági FőosztályDöntés megsemmisítése Döntés helybenhagyásaDöntés megváltoztatása

NEM
Véglegesítés

3.5.6. Bontási engedélyezési eljárás



Helyszíni szemleA hosszabbítás feltételei fennállnak A hosszabbítás feltételei nem állnak fennSzakhatóságokmegkeresése  SzakkérdésekvizsgálataDöntés DöntésHatározatÉrtesítés Szabálytalan kivitelezés Szabályos kivitelezésaz el nem végzettmunkák engedélykötelesekElutasítóhatározat Fellebbezés Határozathiányok pótlására
3.5.7. Engedély hatályának meghosszabbítása.Helyszíni szemle FeljegyzésFeljegyzésFeljegyzésFeljegyzésEngedély hatályánakmeghosszabbításairánti kérelem

Véglegesítés VéglegesítésVéglegesítés ÉrtesítésFellebbezésÁllásfoglalások
Építésfelügyeleti eljárás a szabályossátétel érdekében Jogorvoslati eljárás



DöntésTényállás tisztázása Ügyféli körmeghatározása
3.5.8. Jogutódlás tudomásulvételeJogutódlás tudomásulvétele

Döntés közlése



Dokumentáció ellenőrzése Végzés(Földhivatal)Határozathiányok pótlásáraHelyszíni szemle Feljegyzés DöntésHasználatbavételtmegtiltóhatározat Értesítés
Használatbavétel tudomásulvétel iránti kérelem

VéglegesítésFellebbezés
3.5.9. Használatbavéte tudomásulvételi eljárás 

Építésfelügyeleti eljárás a szabályossátétel érdekében Jogorvoslati eljárás
Tudomásul vételhallgatással



Helyszíni szemlelefolytatása DöntésEljárás lefolytatására okot adó körülmény  FENN ÁLL Eljárás lefolytatására okot adó körülmény NEM ÁLL FENNBejelentőtájékoztatása Általános levélIngatlan- nyilvántartásiadatok beszerzéseÜgyféli körmeghatározásaTartózkodási helyadatok beszerzése Megkeresés Jár. Hiv.Okmányirodai O.Ügygondnok kijelölése VégzésEljárás megindítása Végzés
Jókarbantartási kötelezési eljárás lefolytatására vonatkozó bejelentés, (hivatalbóli felderítés)3.5.10. Jókarbantartási kötelezési eljárás



Ügyfelek megnyilatkoztatása VégzésDöntés előkészítése Döntés HatározatVéglegesítés FellebbezésÉrtesítés
3.5.10. Jókarbantartási kötelezési eljárás

Végrehajtási szakasz Jogorvoslati eljárás



3.5.10. Jókarbantartási kötelezési eljárás
Nem teljesítés TeljesítésVégrehajtás elrendelése végzés FellebbezésVéglegesítésÉrtesítésNAV megkeresése

Helyszíni szemlelefolytatásaHelyszíni szemleKitűzése végzésJegyzőkönyv/feljegyzés/
Jogorvoslati eljárás



Hatósági bizonyítván iránti kérelemHelyszíni szemle(tény, állapot, adatrögzítése) Jegyzőkönyv(feljegyzés)Döntés
3.5.11. Hatósági bizonyítvány kiállítása

Döntés közlése



Értesítés küldése helyszíni szemle időpontjárólÉpítésrendészeti eljárás indítása engedély, bejelentés  nélkül, attól eltérően, azokra vonatkozó szabályokat megsértve végzett kivitelezés miatt  
3.5.12. Jogszerűtlen kivitelezési tevékenység feltárása       Jegyzőkönyv felvétele  vagy feljegyzés készítése, történt-e szabálytalanság?  Kötelezettség végrehajtásának ellenőrzése Kötelezés szabályossá tételre vagy bontásra Fennmaradás feltételei meglétének vizsgálata

ÉrtesítésJegyzőkönyv,feljegyzésOÉNY alkalmazásban e-napló keresés
NEM IGEN IGEN

Jegyzőkönyv,kérelemre hatósági bizonyítványFeljegyzés teljesítésrőlÉrtesítés fennmaradás feltételeiről, felhívás fennmaradási engedélykérelem benyújtásáraInformációkérés  a fennmaradási engedélykérelem benyújtásárólNEM NEM
Helyszíni ellenőrzés, jogszerűség ellenőrzése NEMIGEN

Végzés Ügyfél jogorvoslattal él Döntés módosítása saját hatáskörben Irat felterjesztése másodfokra Másodfokú döntés  Döntés megsemmisítése új eljárásra utasítás  Döntés megváltoztatásaDöntés helybenhagyása Véglegessé válás IGENHatározat Értesítés Végrehajtás elrendelése NAV felé Végrehajtási eljárás lefolytatása 



Értesítés küldése helyszíni szemle időpontjárólSúlyos szabálytalanság észlelése esetén  az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának megtiltása
3.5.13. Kivitelezési tevékenység megtiltása súlyos szabálytalansága eseténHelyszíni ellenőrzés, napló nyitás és a kivitelezés szabályosságának  ellenőrzése Jegyzőkönyv felvétele vagy feljegyzés készítése, történt-e szabálytalanság? Jegyzőkönyv szabályosságrólKészenlétbe helyezett (nem megnyitott) naplók dátumának vizsgálata

Irat felterjesztése másodfokra Döntés módosítás saját hatáskörben Döntés megváltoztatása
IGEN ÉrtesítésNEM e-napló bejegyzés Véglegessé válás Kötelezettség végrehajtásának ellenőrzéseHatározat Értesítés NEMIGEN VégzésÜgyfél jogorvoslattal él Feljegyzés teljesítésről, kivitelezés folytathatóEljárás kezdeményezése a névjegyzéket vezető szervnélDöntés megsemmisítése, új eljárásra utasításKötelezés a szabálytalan állapot megszüntetésére Bírság kiszabása a szabálytalanság felelőseivel szemben  Jogorvoslat mint kötelezésnél

Ha a helyszíni ellenőrzés során kivitelezési tevékenység nem tapasztalható, a napló készenlétének megszüntetéseJegyzőkönyv v. feljegyzés 
Döntés helybenhagyása 



Értesítés küldése helyszíni szemle időpontjáról.Az állékonyságot, az életet és  az vagy a közbiztonságot veszélyeztető módú kivitelezés észlelése esetén  az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának megtiltása
3.5.14. Építésfelügyeleti hatósági eljárás a veszélyeztető módon folytatott kivitelezési tevékenység esetén Helyszíni ellenőrzés, napló nyitás és a kivitelezés szabályosságának  ellenőrzése Jegyzőkönyv felvétele vagy feljegyzés készítése, történt-e szabálytalanság? Jegyzőkönyv szabályosságrólKészenlétbe helyezett (nem megnyitott) naplók dátumának vizsgálata

Irat felterjesztése másodfokra Döntés módosítás saját hatáskörben Döntés megváltoztatása
IGEN ÉrtesítésNEM e-napló bejegyzés Véglegessé válás Kötelezettség végrehajtásának ellenőrzéseVégzés Értesítés NEMIGEN VégzésÜgyfél jogorvoslattal él Feljegyzés teljesítésről, kivitelezés folytathatóEljárás kezdeményezése a névjegyzéket vezető szervnélDöntés megsemmisítése, új eljárásra utasításHatározat Kötelezettség elrendelése Bírság kiszabása a szabálytalanságfelelőseivelszemben Végrehajtás elrendeléseNAV felé A tevékenység végzésének megtiltása a helyszínen  Jogorvoslat mint kötelezésnél

Ha a helyszíni ellenőrzés során kivitelezési tevékenység nem tapasztalható, a napló készenlétének megszüntetéseJegyzőkönyv v. feljegyzés 
Döntés helybenhagyása 



E-naplóban a kivitelezés szereplőinek vizsgálata távoli eléréssel Építésrendészeti eljárás indítása jogosulatlanul végzett kivitelezés miatt  
 3.5.15. Jogosulatlanul végzett kivitelezési tevékenység feltárása       Feljegyzés készítése, történt-e szabálytalanság? 

 Bírság befizetés  ellenőrzése Építésfelügyeleti bírság kiszabása Nyilvántartás lekérdezése esetlegeskorábbi jogsértésről FeljegyzésOÉNY alkalmazásban e-napló keresés
IGEN

Feljegyzés,kérelemre hatósági bizonyítványFeljegyzés teljesítésről Eljárás kezdeményezése a névjegyzéket vezető szakmai kamaránálNEM
OÉNY alkalmazásban (kamarai névjegyzékek)  a szakemberek jogosultságának vizsgálata  NEMIGEN

Végzés Ügyfél jogorvoslattal él Döntés módosítása saját hatáskörben Irat felterjesztése másodfokra Másodfokú döntés  Döntés megsemmisítése új eljárásra utasítás  Döntés megváltoztatásaDöntés helybenhagyása Véglegessé válás Határozat Értesítés Végrehajtás elrendelése NAV felé NEM Figyelmeztetés (első alkalom)IGEN



3.5.16. Egyszerű bejelentés esetében jogszabályban előírt tájékoztatás vizsgálata OÉNY alkalmazásban egyszerű bejelentésre vonatkozó e-napló vizsgálata távoli eléréssel
A telek fekvése szerinti területi szakmai kamara Tájékoztatás Az egyszerű bejelentéssel érintett ingatlan tulajdoni lap –  szemle másolat letöltése TAKARNET rendszerből A telek fekvése szerinti települési önkormányzatjegyzője A telek tulajdonosa, Amennyiben nem az építtető a tulajdonosa, vagy az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal rendelkezik

OÉNY alkalmazásban  egyszerű bejelentésre vonatkozó e-napló keresésTelepülési önkormányzat megkeresése HÉSZ megküldése iránt  Értesítés küldése tervezői jogosultságról, esetleg tervtanácsi közreműködésszükségességéről Tervek ellenőrzése HÉSZ-nek megfelelés tekintetébenUtóellenőrzés,rendben van-e E-napló bejegyzésJogszabályban előírt tájékoztatás IGENIGEN Kivitelezési tevékenység folytatásának megtiltása E-napló bejegyzés
Döntés megváltoztatásaJogorvoslati eljárás Feljegyzés teljesítésről, kivitelezés folytatható

További eljárás a 3.6.12. ábra szerint NEMNEM



Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének,bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozó kérelem beérkezése3.5.17. Hatósági bizonyítvány kiadása egyszerű bejelentés alapján történt kivitelezés esetében  Helyszíni ellenőrzés: az egyszerű bejelentés alapján elkészült munka megfelel-e az e-naplóba feltöltött előírt kiviteli terveknek,szabályosság ellenőrzéseOÉNY alkalmazásban a kérelem tárgya szerinti egyszerű bejelentésre vonatkozó e-napló megfelelőségének vizsgálata távoli eléréssel A hatósági bizonyítvány kiadásának megtagadása 
Hatósági bizonyítvány kiadása 

Kötelezés szabálytalan állapot megszüntetéséretovábbiak:lásd 3.6.13. ábrae-napló vezetés szabálytalanságai miatt építésfelügyeleti bírság kiszabása HatározatHa a fennmaradás feltételei nem állnak fenn, ill. nem nyújt be fennmaradási engedély kérelmet, bontás elrendelése Kötelező határozatA telek fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének elektronikus értesítése a kiadott hatósági bizonyítványrólHatározatÉrtesítés  helyszíni szemle időpontjáról NEMIGEN HatározatHatározatIGEN Feltöltés e-naplóba
Jogorvoslati eljárás a 3.6.13. ábránrészletezettek szerint Feljegyzés teljesítésrőlv. döntés megváltoztatása másodfokonNEMHa a fennmaradás feltételei fennállnak, a bejelentő felhívása  fennmaradási engedély benyújtására Jogorvoslati eljárás a 3.6.12. ábránrészletezettek szerint Feljegyzés teljesítésről Feljegyzés teljesítésrőlv. döntés megváltoztatása másodfokon



OÉNY alkalmazásban e-napló készenlét lista vizsgálata 180 nappal korábbi készenlétbe helyezések szűrésévelE-napló készenlétbe helyezés dátumának vizsgálata  3.5.18. Az e-építési napló készenlétének megszüntetése, ha 180 napon belül az e-főnaplót nem nyitották meg
  Az e-napló készenlétének megszüntetése    ha 180 nap eltelt a készenlétbe helyezéstől  

E-napló készenlétbe megnyitottságának vizsgálata.  E-napló megnyitottságának vizsgálata  Eltelt idő kiszámítása  NEM



Súlyos szabálytalanság észlelése esetén  az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának megtiltása
3.5.19. Egyszerű bejelentés alapján végzett kivitelezési tevékenység súlyos szabálytalanságaHelyszíni ellenőrzés, napló nyitás és az egyszerű bejelentés jellemzőinek ellenőrzése:(Nyilatkozott-e az építtető, hogy természetes személy és a tevékenységet saját lakhatásának biztosításacéljából végzi?)Jegyzőkönyv felvétele vagy feljegyzés készítése, történt-e e tekintetben szabálytalanság? Jegyzőkönyv szabályosságról

Irat felterjesztése másodfokra Döntés módosítás saját hatáskörben Döntés megváltoztatása
IGEN ÉrtesítésNEM E-napló bejegyzés Véglegessé válás Kötelezettség végrehajtásának ellenőrzéseHatározat Értesítés NEMIGEN VégzésÜgyfél jogorvoslattal él Feljegyzés teljesítésről, kivitelezés folytathatóEljárás kezdeményezése a névjegyzéket vezető szervnélDöntés megsemmisítése, új eljárásra utasítás

Készenlétbe helyezett naplók dátumának vizsgálataÉrtesítés küldése helyszíni szemle időpontjáról.Építésrendészeti eljárás indítása az egyszerű bejelentésre vonatkozó szabályok megsértése miattFennmaradás feltételei meglétének vizsgálataNEM Információkérés a fennmaradási engedély kérelem benyújtásárólÉrtesítés fennmaradás feltételeiről, felhívás fennmaradási engedélykérelem benyújtásáraIGENKötelezés a szabálytalan állapot megszüntetésére Bírság kiszabása a szabálytalanság felelőseivel szemben IGENNEM Végrehajtás elrendeléseNAV felé  Jogorvoslat mint kötelezésnél
Jegyzőkönyv v. feljegyzés 

Döntés helybenhagyása 



Értesítés küldése helyszíni szemle időpontjáról3.5.20. Egyszerű bejelentés nélkül végzett kivitelezési tevékenységek feltárása       Jegyzőkönyv felvétele  történt-e szabálytalanság?  Bontás végrehajtásának ellenőrzése Kötelezés bontásra Fennmaradás feltételei meglétének vizsgálataÉrtesítésJegyzőkönyvBejelentés feltételezett engedély nélküli építkezésről
NEM IGENIGEN

Jegyzőkönyv,kérelemre hatósági bizonyítványFeljegyzés teljesítésrőlÉrtesítés fennmaradás feltételeiről, felhívás fennmaradási engedélykérelem benyújtásáraInformációkérés  a fennmaradási engedélykérelem benyújtásárólNEM NEM
Helyszíni ellenőrzés, nyilatkozatkérés NEMIGEN

Végzés Ügyfél jogorvoslattal él Döntés módosítása saját hatáskörben Irat felterjesztése másodfokra Másodfokú döntés  Döntés megsemmisítése új eljárásra utasítás  Döntés megváltoztatásaDöntés helybenhagyása Véglegessé válás IGENHatározat Értesítés Végrehajtás elrendelése NAV felé 
OÉNY alkalmazásban engedély, egyszerű bejelentésről e-napló keresés NEM Végzés Végrehajtási eljárás lefolytatása 



3.5.21. Tájékoztatási kötelezettség megszegésének felderítése   Feljegyzés készítése, történt-e szabálytalanság?  Kötelezettség végrehajtásának ellenőrzése Kötelezés tájékoztató tábla kihelyezésére FeljegyzésOÉNY alkalmazásban e-napló keresésegyszerű bejelentésről
IGEN Feljegyzés
Feljegyzés teljesítésrőlNEM

Szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzés a tájékoztató tábla kihelyezés kötelezettségének teljesítéséről NEMIGEN
Végzés Ügyfél jogorvoslattal él Döntés módosítása saját hatáskörben Irat felterjesztése másodfokra Másodfokú döntés  Döntés megsemmisítése   új eljárásra utasítás  Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyása 

Véglegessé válás Határozat
Végrehajtás elrendelése NAV felé Végrehajtási eljárás lefolytatása Bírság kiszabásaépíttetőre  HatározatVéglegessé válás Véglegessé válás Értesítés ÉrtesítésIGEN  Jogorvoslati eljárásmint kötelezésnél 



3.5.22. Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés ellenőrzése   Feljegyzés készítése, történt-e szabálytalanság? 
 Kötelezettség végrehajtásának ellenőrzése 

FeljegyzésOÉNY alkalmazásban e-napló keresés Feljegyzés
Feljegyzés teljesítésről

A kivitelezési dokumentációnak megfelelő kivitelezés helyszíni ellenőrzése NEMIGEN
Végzés Ügyfél  jogorvoslattal él Döntés módosítása saját hatáskörben Irat felterjesztése másodfokra Másodfokú döntés  Döntés megsemmisítése   új eljárásra utasítás  Döntés megváltoztatása Döntés helybenhagyása Határozat Végrehajtás elrendelése NAV felé Végrehajtási eljárás lefolytatása 

Építésfelügyeleti bírság kiszabása  HatározatVéglegessé válás ÉrtesítésIGEN  Jogorvoslati eljárásmint kötelezésnél 
Értesítés küldése helyszíni szemle időpontjárólHa az eltérésre a  fennmaradás feltételei fennállnak, a bejelentő felhívása  fennmaradási engedély benyújtásáraHa a fennmaradás feltételei nem állnak fenn, ill. nem nyújt be fennmaradási engedély kérelmet, bontásra kötelezés  Felhívás az eltérés e-naplóban történő dokumentálására, ha az eltérés nem engedélyköteles IGEN Véglegessé válás Véglegessé válás Értesítés IGENNEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.1. Hiteles mérőeszköz hiánya miatti eljárás

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.2.  Árfeltüntetés hiánya miatti eljárás Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén hatáskör vizsgálat (JH)(tisztességtelen piaci magatartás) ÁttételB.-A.-Z. Megyei KormányhivatalMiskolci Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(BAZMKH-MJH-FO)Eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH)
         Az eljárás lezárult     (JH)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) HatározatFellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)
NEMIrat felterjesztése(JH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.3.   Fiatalkorú részére szeszes itallal, dohánytermékkel,illetve fiatalkorú részére szexuális termék értékesítéseEllenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén hatáskör vizsgálat (JH)(tisztességtelen piaci magatartás)Eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH)
         Az eljárás lezárult     (JH)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) HatározatFellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)
NEMIrat felterjesztése(JH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

ÁttételMegyeszékhely szerintiJárási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.4.  A betétdíj feltüntetése hiánya miatti eljárás lefolytatása Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén hatáskör vizsgálat (JH)(tisztességtelen piaci magatartás)Eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH)
         Az eljárás lezárult     (JH)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) HatározatFellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)
NEMIrat felterjesztése(JH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

ÁttételMegyeszékhely szerintiJárási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.5. Fogyasztói panaszok kezelésével, valamint ügyfélszolgálattal  kapcsolatos jogsértés miatti eljárás

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



A fogyasztó tájékoztatása a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos jogszabályi előírásokról, hatósági eljárásokról, igényérvényesítési lehetőségekről,Járási HivatalFogyasztó rezsivel kapcsolatos tájékoztatás kérése                     4.1.6.   Fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése
Fogyasztó rezsivel kapcsolatos kérelmének átvételeáttételMiskolci Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.7. Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésének  ellenőrzése

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.8.  A társasház közös képviselőjével szembeni eljárás lefolytatása

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.9.  Lakásszövetkezet ügyintézőjével szembeni eljárás lefolytatása

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.10.   Vásárlók könyvének szabálytalan kezelése, nyitvatartási idő feltüntetésének hiányosságai miatti eljárás 

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.11. Eljárás a szolgáltatóval szemben a tájékoztatás és panaszkezelés megsértése eseténEllenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén hatáskör vizsgálat (JH)(tisztességtelen piaci magatartás)Eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH)
         Az eljárás lezárult     (JH)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) HatározatFellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)
NEMIrat felterjesztése(JH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

ÁttételMegyeszékhely szerintiJárási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.12.   Dohánytermékkel kapcsolatos, valamint a  fiatalkorú kiszolgálása miatti eljárásEllenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén hatáskör vizsgálat (JH)(tisztességtelen piaci magatartás)Eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH)
         Az eljárás lezárult     (JH)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) HatározatFellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)
NEMIrat felterjesztése(JH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

ÁttételMegyeszékhely szerintiJárási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.13.  Jótállási jegy tartalmának vizsgálata Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén hatáskör vizsgálat (JH)(tisztességtelen piaci magatartás)Eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH)
         Az eljárás lezárult     (JH)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) HatározatFellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)
NEMIrat felterjesztése(JH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

ÁttételMegyeszékhely szerintiJárási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.14. Eljárás lefolytatása szálláshely szolgáltatóval szemben

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.15. Lakásépítéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása, jótállási jegy vizsgálataEllenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén hatáskör vizsgálat (JH)(tisztességtelen piaci magatartás) ÁttételB.-A.-Z. Megyei KormányhivatalMiskolci Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(BAZMKH-MJH-FO)Eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH)
         Az eljárás lezárult     (JH)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) HatározatFellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)
NEMIrat felterjesztése(JH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.16. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó eljárás lefolytatása, jótállási jegy vizsgálataEllenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén hatáskör vizsgálat (JH)(tisztességtelen piaci magatartás)Eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH)
         Az eljárás lezárult     (JH)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) HatározatFellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)
NEMIrat felterjesztése(JH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

ÁttételMegyeszékhely szerintiJárási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.17. Mozgóbolt, illetve a közterületi értékesítés szabályainak megsértése esetén eljárás lefolytatása

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.18. Eljárás lefolytatása a szolgáltatóval szemben, panaszkezelés a szolgáltatási díj megsértése eseténEllenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén hatáskör vizsgálat (JH)(tisztességtelen piaci magatartás)Eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH)
         Az eljárás lezárult     (JH)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) HatározatFellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)
NEMIrat felterjesztése(JH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)

ÁttételMegyeszékhely szerintiJárási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(MSZJH-FO)



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.19. Eljárás lefolytatása a rendezvény szervezőjével szemben, jegyzői kezdeményezésreEllenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén hatáskör vizsgálat (JH)(tisztességtelen piaci magatartás) ÁttételB.-A.-Z. Megyei KormányhivatalMiskolci Járási HivatalFogyasztóvédelmi Osztály(BAZMKH-MJH-FO)Eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH)
         Az eljárás lezárult     (JH)                     

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) HatározatFellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)
NEMIrat felterjesztése(JH)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlásJárási Hivatal(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.20. Élelmiszerek megsemmisítésének kezdeményezése, elrendelése
Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolásJárási Hivatal(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)áttételNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi HivatalJogsértés esetén hatáskör vizsgálat (tisztességtelen piaci magatartás)



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.21.  Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díj nincs feltüntetve, de azt felszámítják

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.22.  Eljárás lefolytatása, ha a vállalkozás nem  veszi fel a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvet

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.23. Pb gázpalack értékesítési helyén feltüntetendő tájékoztatás vizsgálata, beleértve az árfeltüntetést is

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.24.  Eljárás lefolytatása, ha a gyógyászati segédeszközt üzleten kívül értékesítik

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



Helyszíni hatósági ellenőrzés, próbavásárlás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben) Fogyasztói panasz, Vizsgálati program alapján ütemezett eljárásJárási Hivatal (JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)                     4.1.25.  Egységár feltüntetés hiánya miatti eljárás

         Az eljárás lezárult     (JH)                     
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Hatósági Osztály(PMKH-FF)Másodfokú döntés(PMKH-FF) 

Ellenőrzési jegyzőkönyv,Sztornó igazolás(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)Jogsértés esetén eljárás megindítása, tényállás tisztázása (JH) Ellenőrzési jegyzőkönyv,ügyféli nyilatkozat(JH)(általános fogyasztóvédelmi hatáskörben)HatározatIrat felterjesztése(JH) FellebbezésMásodfokú határozatDöntés helybenhagyása(PMKH-FF)Döntés megváltoztatása(PMKH-FF)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(PMKH-FF)
NEM



4.1.26. Nyilvántartás vezetése a tanköteles gyermekekrőlNyilvántartás vezetési kötelezettség
Rendszeres adatközlésaz illetékes tankerületi központnak, valamint a települési önkormányzat jegyzőjének

Rendszeres adatközlés Eseti adatközlés



4.1.27. Tankötelezettség 6 éves kor előtti megkezdésének engedélyezése Függő hatályú végzésSzakértői BizottságKérelemnek helytadó döntés IGEN Kérelmet elutasító döntésNEM Határozat
Kérelem benyújtásaÜgyfél (szülő)

A döntés (határozat) megküldésea szülő és iskola részére



4.1.28. A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozása időpontjának meghatározásaTerületileg illetékestankerületi központvéleménye/javaslata   Közlemény  (JH-HGYIO)
Tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontjáravonatkozó javaslat elkészítése(JH-HGYIO) 

Közlemény kifüggesztése a helybenszokásos módon, illetve megküldése az illetékességiterületen működő települési önkormányzatok, továbbáa területileg illetékes tankerületi központ részére(JH-HGYIO)
Megkeresés(JH-HGYIO)

Időpont meghatározása(JH-HGYIO)



4.1.29. Tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásának bejelentése
Egyszerűsített határozat         

Külföldön történő tanulmányok bejelentése(szülő)
Döntés megküldése a szülőnek, a járási hivataltájékoztatása (Iskola)Tanulói jogviszonyszüneteltetése(Iskola)NemSzülő tájékoztatása a bejelentésikötelezettségéről, amennyiben már beíratta gyermekét hazai iskolába(Járási Hivatal)A tanköles gyerekekről vezetett nyilvántartásban az adatok rögzítése(Járási Hivatal)



Szülői mulasztás (szakértői vizsgálaton való megjelenés)jelzése(Szakértői Bizottság) 4.1.30. Szülő kötelezése a szakértői vizsgálaton való megjelenésre
Szülő felhívása,kötelezésea vizsgálaton valómegjelenésre(JH-HGYIO) Szakértői Bizottság(SZB)

A vizsgálat eredményénekelkészítése(SZB)
Eljárás befejezése(JH-HGYIO)

     Szakvélemény       Gyermekjóléti SzolgálatNEMIGEN
     Határozat         

NEMIGEN



4.1.31. Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása /10 és 50 óra/A nevelési-oktatási intézmény jelzése  az igazolatlan mulasztásról a védelembe vételi eljárás lefolytatására Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálynak (továbbiakban: JH-HGYIO)  A családtámogatási feladatkörébeneljáró járási hivatalnál a családi pótlék szüneteltetését elrendelő eljárás megindításának  kezdeményezése a jelzés beérkezését követő  8 napon belül (JH-HGYIO) Levél  A 16. életévét be nem töltött, védelembe nem vett gyermekesetében hivatalból megindítja az eljárást a védelembe vétel iránt(JH- HGYIO)Végzés   A 16. életévét be töltött kiskorúesetében a család- és gyermekjólétiközpont megkeresése(JH-HGYIO) Levél  Védelembe vétellel kapcsolatos tárgyalásAz idézettek megjelennek? Végzésszülő, gyámidézése              Meghívó   iskola, óvoda,család- ésgyermekjólétiközpont Ismételt idézésrendőri elővezetés elrendelése ügyészi jóváhagyás alapján(JH-HGYIO)Jegyzőkönyv Végzésszülő, gyámidézése HatározatelővezetésrőlHatározatvédelembevételről NEMIGEN
Felülvizsgálatkérelemre bármikor, hivatalból legalább évente



4.1.32 Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása /30 óra/ A nevelési-oktatási intézmény  megküldi afeljelentést a szabálysértési hatóságnakJárási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (továbbiakban: JH-HGYIO)  Tényállás tisztázásaMeghallgatás?Határozatmegszüntető HatározatfigyelmeztetésDöntés meghozatala(JH-HGYIO)Jogorvoslat: kifogásbíróság bírálja el Jogerőtől számítva2 év után elévül Határozatpénzbírság kiszabásaDöntés meghozatala(JH-HGYIO) Határozat8 napon belüla feljelentéselutasításaHatározatmegszüntetőIGEN NEM Az ügyfél kérheti meghallgatástartását, amire idézést kell küldeni   JegyzőkönyvHatározatJogorvoslat: kifogás
Jogerőtől számítva30 napon belüli befizetésesetén az ügy lezárva Közérdekű munkával történő ledolgozásaesetén az ügy lezárvaMeg nem fizetés eseténpénzbírság végrehajtásaElzárásra átváltoztatás kezdeményezése a járás-bíróságonFelhívás az elzárás letöltésére,Büntetés Végrehajtási (továbbiakban: BV) Intézet tájékoztatása Adók módjára behajtáskezdeményezése(NAV)NEMIGENHa nem fizet és nem jelenikmeg a BV Intézetben akkor elővezetés kezdeményezéseHatározat Elővezetési határozat meg-küldése az ügyészségnek, aláírás után a rendőrségnekElővezetési sikeres vagy 2 alkalom után sem?Döntés meghozatala(JH-HGYIO) Döntés meghozatala(JH-HGYIO)Határozatelővezetésiköltségről HatározatkörözésrőlHatározat elővezetésiköltségrőlAz elővezetési költség behajtásaRendőrség A körözés sikeres vagynem?Döntés meghozatala(JH-HGYIO)Határozat körözésiköltségről Elévül az ügyA körözési költség behajtásaRendőrség IGEN NEMIGEN NEM



4.1.33. Szülő kötelezése nevelési tanácsadáson való részvételre A gyermek sajátos nevelési igényének jelzéseköznevelési intézmény(óvoda, iskola)MegyeiSzakértői bizottság
Szülő felhívása a nevelési tanácsadáson való megjelenésreDöntés megküldése szülőnekEljárás befejezése(JH-HGYIO)

Vizsgálat eredményénekelkészítése(Szakértői Bizottság)       Szakvélemény       
Határozat     

NEM
NEMIGEN

IGEN



4.1.34. Részvétel az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában
  Átadás-átvételijegyzék 

  Átadás-átvételidokumentum Eltérés van-eJH-HGYIO
  Jegyzőkönyv 

  Jegyzőkönyv JH-HGYIO
A vizsgaidőszak írásbeli vizsganapjainak reggelén a járási hivatal az adott vizsgatárgy csomagjait átadja a vizsgaszervező iskola igazgatójának vagy az általa írásban meghatalmazott személynekDobozok átadása az érintett vizsgaszervező iskola részére.(Járási Hivatal)

NEM
  Átadás-átvételijegyzék 

IGEN
IGEN

  Jegyzőkönyv Rendkívüli esemény haladéktalan jelzése az OH és a KH felé(Járási Hivatal)
 Érintett köznevelésiintézmények vezetői



Kérelem benyújtása 
Nyilvántartásba vétel jóváhagyása, módosítása, elutasításJogorvoslat VéglegesítésAdatszolgáltatás a NÉBIH részére

Hiánypótlás, függő hatály döntés, amennyiben szükségesMegkeresés a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján, amennyiben szükségesDöntés közlése
4.1.35.1. A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatok 



Másodfokú eljárásSaját hatáskörben módosít vagy visszavon
A családi gazdálkodó a törvényben meghatározott adatok változása esetében köteles azt 15 napon belül bejelenteni a nyilvántartó hatóságnak Családi gazdálkodó kérelméreA hatóság törli a nyilvántartásból a családi gazdálkodót

Amennyiben ennek határidőben nem tesz eleget és a hatóság tudomására jut, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak. Ügyfél értesítése az eljárás megindításárólHivatalból megkeresi a családi gazdálkodót az adatok helyesbítése érdekébenFelszólítás ellenére sem teljesíti a változás-bejelentési kötelezettségétA törvényi feltételek fennállásának hiányában HatározatVéglegesítés JogorvoslatA hatóság adatot szolgáltat a NÉBIH részére

4.1.35.2.  A családi gazdaságok nyilvántartásba vételével összefüggő feladatok



Az igazolvány használatának ellenőrzése a Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjánHatározatIgazolvány visszavonása
JegyzőkönyvÉrtesítés az eljárás megindításáról, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak. Szükség esetén az Igazolvány visszatartása a Korm. rendelet. 13. § (1) bekezdés d) pontja alapjánDöntés közléseVéglegesítés JogorvoslatAz új igazolvány kiadásának legkorábbi időpontjának a meghatározásaMásodfokú eljárás Saját hatáskörben történő módosításVisszavont igazolvány megküldése a NAK részére

4.1.36. A mezőgazdasági őstermelők hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatok



Települési önkormányzat(ok) mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat(nak) a területükhöz tartozó termőföldek őrzéséről
Közhiteles nyilvántartásba vétel vagy elutasításDöntés közlése

Bejelentési kötelezettség a mezőgazdasági igazgatási szerv felé (járási hivatal)Bejelentés tartalmi elemeinek vizsgálata a mezei őrszolgálatról szóló törvény 17. § (2) bekezdése alapjánHiánypótlás a szükséges iratok beszerzése végett Függő hatályú döntés, amennyiben szükséges
Véglegesítés Jogorvoslat

4.1.37. Mezei őrszolgálat létrehozása



4.1.38. Mezőőri feladatok és őrszolgálatok szakmai felügyeleteTelepülési önkormányzat által létrehozott mezőőrség
Szakmai felügyeletUtasítás Tájékoztatási kötelezettségRendőrség Mezőgazdasági igazgatási szerv (járási hivatal)Mezőőr 



4.1.39. Mezőőrök vizsgáztatásával, eskütételével és szolgálati napló kiadásával kapcsolatos feladatokMezőgazdasági igazgatási szerv (járási hivatal)Mezőőrök számára tanfolyam szervezése. A járási hivatal által szervezett évenkénti továbbképzésen a mezőőrnek részt kell vennie.Vizsga Mezőőrök értesítéseVizsgabizonyítvány kiállítása sikeres vizsga esetén.Eskütétel a járási hivatal vezetője előttEsküokmány kiállítása. A részvételt a járási hivatal a vizsgabizonyítványba bejegyziSzolgálati napló kiadása a mezőőr részére.



Települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat, valamint a hegyközség által létrehozott hegyőrség működéséhez nyújtandó állami támogatás iránti kérelem előterjesztése.
Hatóság megállapító vagy elutasító döntése

 Függő hatályú döntés, ha szükségesÚjonnan létrehozott őrszolgálattal kapcsolatos költségek Őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatos költségekNyilvántartásba vételt követő 30 napon belül Nyilvántartásba vételt követő 30 napon túl A tárgyidőszak utolsó napjától számított 30 napon túl A tárgyidőszak utolsó napjától számított 30 napon belülMegalakítási költség 50%-a, de legfeljebb őrönként 500 ezer forint A személyi és dologi kiadások 50 %-a, de legfeljebb 90 ezer forint/hó/fő.Végleges megállapító határozat30 napon belül intézkedik a járási hivatal az adóhatóságnál a támogatás kifizetése iránt.

 4.1.40. A  települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat és a hegyközség által létrehozott hegyőrség megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás iránti kérelem elbírálása.



4.1.41. Időskorúak járadékára való jogosultság elbírálása Hivatalból indult eljáráskérelem és vagyonnyilatkozat megküldése jogszabály szerinti formanyomtatványonFelelős: BAZMKH illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi OsztályÉrtesítés Hiánypótlás elmulasztása Az ügyfél nem nyújt bekérelmet    Az ügyfél a kérelmetbenyújtja   Hiánypótlás
 Értesítés döntésről – határozat továbbítása a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályához

Kérelem benyújtása jogszabály szerinti formanyomtatványonFelelős: BAZMKH illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
Fellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához Véglegessé válás megállapítása Véglegessé válás megállapítása



4.1.42. Időskorúak járadékára való jogosultság felülvizsgálataAz ügyfél kérelmére indult eljárás: a jogszabály melléklete szerinti formanyomtatványonFelelős: B-A-Z Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-HGYIO) Hivatalból indult eljárás:(JH-HGYIO)Értesítés az eljárás megindításáról(JH-HGYIO)Hiánypótlás elmulasztása
Fellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához (JH-HGYIO)Véglegessé válás megállapítása Határozat továbbítása a BAZMKH Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályáhozBAZMKH

Kérelem NEMIGEN Hiánypótlásteljesítése



4.1.43. Időskorúak járadékára való jogosultakról nyilvántartás vezetéseA jogszabály mellékleteszerint benyújtott kérelem és vagyonnyilatkozat tartalmi és formai elemeinek ellenőrzéseFelelős: B-A-Z Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály(JH-HGYIO) Döntés előkészítése(JH-HGYIO)Hiánypótlás elmulasztása Hiánypótlás benyújtásaJogszabály szerinti tartalommal a jogosult adatainak és az ellátásra vonatkozó adatoknak  a nyilvántartásba vétele(JH-HGYIO) 
Felhívás hiánypótlásra(JH-HGYIO) NEM IGEN



4.1.44.  Időskorúak járadékára jogosultak adatainak rögzítése országos nyilvántartásbanÜgyféladatok rögzítéseFelelős: B-A-Z Megyei Kormányhivatal illetékes Járási HivatalHatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály(JH-HGYIO) Tényállás tisztázása(JH-HGYIO)Döntés és kiadmányozás  (JH-HGYIO) Önellenőrzés (JH-HGYIO)Kiegészítés vagy kijavítás  (JH-HGYIO) Véglegessé válás figyelése (JH-HGYIO)Fellebbezés figyelése(JH-HGYIO)      Ügy lezárása(JH-HGYIO)Döntés vizsgálata



4.1.45. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság elbírálásaTényállás tisztázásaKérelem benyújtása jogszabály szerinti formanyomtatványonFelelős: BAZMKH illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
Fellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához Véglegessé válás megállapítása   Hiánypótlás Hiánypótlás elmulasztásaVéglegessé válás megállapítása Értesítés döntésről – határozat továbbítása a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályához



4.1.46. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság felülvizsgálataAz ügyfél kérelmére indult eljárás: a jogszabály melléklete szerinti formanyomtatványonFelelős: B-A-Z Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-HGYIO) Hivatalból indult eljárás:(JH-HGYIO)Értesítés az eljárás megindításáról(JH-HGYIO)Hiánypótlás elmulasztása
Fellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához (JH-HGYIO)Véglegessé válás megállapítása Határozat továbbítása a BAZMKH Pénzügyi és Gazdálkodási FőosztályáhozBAZMKH

IG
E
N

Kérelem NEMHiánypótlásteljesítése



4.1.47. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultakról nyilvántartás vezetéseA jogszabály melléklete szerinti kérelem, valamint vagyonnyilatkozat tartalmi és formai elemeinek ellenőrzéseFelelős: B-A-Z Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-HGYIO) Döntés előkészítése(JH-HGYIO)Hiánypótlás elmulasztása Hiánypótlás benyújtásaJogszabály szerinti tartalommal a jogosult adatainak és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vonatkozó adatoknak a nyilvántartásba vétele(JH-HGYIO)
NEM IGEN



4.1.48.  FHT-ra jogosultak adatainak rögzítése országos nyilvántartásban Ügyféladatok rögzítéseFelelős: B-A-Z Megyei Kormányhivatal illetékes Járási HivatalHatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály(JH-HGYIO) Tényállás tisztázása(JH-HGYIO)Döntés és kiadmányozás  (JH-HGYIO) Önellenőrzés(JH-HGYIO)Kiegészítés vagy kijavítás  (JH-HGYIO) Véglegessé válás figyelése(JH-HGYIO)Fellebbezés figyelése(JH-HGYIO)      Ügy lezárása(JH-HGYIO)Döntés vizsgálata



4.1.49. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság elbírálásaKérelem benyújtása jogszabály szerinti formanyomtatványonFelelős: BAZMKH illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Tényállás tisztázása   Hiánypótlás
 Értesítés döntésről – határozat továbbításaa B-A-Z Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályához

Hiánypótlás elmulasztásaVéglegessé válás megállapítása Fellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához 
Szakkérdés vizsgálata

Véglegessé válás megállapítása



4.1.50. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság felülvizsgálataAz ügyfél kérelmére indult eljárás: a jogszabály melléklete szerinti formanyomtatványonFelelős: B-A-Z Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-HGYIO) Hivatalból indult eljárás:(JH-HGYIO)Értesítés az eljárás megindításáról(JH-HGYIO)Hiánypótlás elmulasztása
Fellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához (JH-HGYIO)Véglegessé válás megállapításaHatározat továbbítása a BAZMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályához(JH-HGYIO)

IGENKérelem NEMHiánypótlásteljesítése



4.1.51. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultakról nyilvántartás vezetéseA jogszabály melléklete szerinti kérelem, valamint vagyonnyilatkozat tartalmi és formai elemeinek ellenőrzéseFelelős: B-A-Z Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (JH-HGYIO) Döntés előkészítése(JH-HGYIO)Hiánypótlás elmulasztása Hiánypótlás benyújtásaJogszabály szerinti tartalommal a jogosult adatainak és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vonatkozó adatoknak a nyilvántartásba vétele(JH-HGYIO)
NEM IGEN



4.1.52.  EGYT-re jogosultak adatainak rögzítése országos nyilvántartásbanÜgyféladatok rögzítéseFelelős: B-A-Z Megyei Kormányhivatal illetékes Járási HivatalHatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály(JH-HGYIO) Tényállás tisztázása(JH-HGYIO)Döntés és kiadmányozás  (JH-HGYIO) Önellenőrzés(JH-HGYIO)Kiegészítés vagy kijavítás  (JH-HGYIO) Véglegessé válás figyelése (JH-HGYIO)Fellebbezés figyelése (JH-HGYIO)      Ügy lezárása(JH-HGYIO)Döntés vizsgálata



Kérelem benyújtása jogszabály szerinti formanyomtatványonFelelős: BAZMKH illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Tényállás tisztázása    Hiánypótlás
 Értesítés döntésről – határozat továbbításaa B-A-Z Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályához

Hiánypótlás elmulasztásaDöntés közlése az ápolttalVéglegessé válás megállapítása Fellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához 

4.1.53. Alap összegű ápolási díjra való jogosultság elbírálása
Véglegessé válás megállapítása



Kérelem benyújtása jogszabály szerinti formanyomtatványonFelelős: BAZMKH illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Tényállás tisztázása    Hiánypótlás
 Értesítés döntésről – határozat továbbítása a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályához

Hiánypótlás elmulasztásaDöntés közlése az ápolttalVéglegessé válás megállapítása Fellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához 

4.1.54. Emelt összegű ápolási díjra való jogosultság elbírálása
Szakértő kirendelése

Véglegessé válás megállapítása



4.1.55. Kiemelt összegű ápolási díjra való jogosultság elbírálásaKérelem benyújtása jogszabály szerinti formanyomtatványonFelelős: BAZMKH illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Tényállás tisztázása    Hiánypótlás
 Értesítés döntésről – határozat továbbítása a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályához

Hiánypótlás elmulasztásaDöntés közlése az ápolttalVéglegessé válás megállapítása Fellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához Véglegessé válás megállapítása



 4.1.56.  Ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálata
Kérelem benyújtása  Végzés  1 VégzésHatározat Döntés kézbesítéseVéglegessé válásmegállapítása Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere(Továbbiakban:PTR)

Az ügyfél kérelmére indult eljárás Felelős: BAZMKH  illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Hivatalból indult eljárás:Értesítés eljárás megindításáról Értesítés hivatalból indított eljárásnál     NEMHiánypótlásbenyújtása Hiánypótlás elmulasztásaIGEN Határozat Határozat továbbítása  a BAZMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályához
Végzés  VégzésVégzés 

Fellebbezés felterjesztése 
Felhívás hiánypótlásra      



4.1.57.Ápolási díjra  jogosultakról nyilvántartás vezetése Kérelem tartalmi és formai elemeinek ellenőrzéseFelelős: BAZMKH illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Döntés előkészítéseIGEN    NEMHiánypótlás elmulasztása Hiánypótlás benyújtása  A jogosult adatainak  nyilvántartásba vétele Végleges határozat továbbítása a nyilvántartásba vételhez 



Ügyféladatok rögzítéseFelelős: BAZMKH illetékes Járási HivatalHatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Tényállás tisztázása Döntés és kiadmányozás  Önellenőrzés Kiegészítés vagy kijavítás  Véglegessé válás  figyeléseFellebbezés figyelése Módosítás  vagy változtatás Ügy lezárása 

4.1.58.Ápolási díjra jogosultak adatainak rögzítése országos nyilvántartásban



4.1.59. Közgyógyellátásra való jogosultság elbírálása alanyi jogcímenTényállás tisztázásaSzakkérdés vizsgálata a BAZMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály felé
Kérelem benyújtása jogszabály szerinti formanyomtatványonFelelős: BAZMKH illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

Fellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához  Értesítés döntésről – határozat továbbítása a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási FőosztályEgészségbiztosítási Osztályhoz
   Hiánypótlás Hiánypótlás elmulasztásaVéglegessé válás megállapítása Véglegessé válás megállapítása



4.1.60. Közgyógyellátásra való jogosultság elbírálása normatív jogcímenTényállás tisztázásaSzakkérdés vizsgálata a BAZMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály felé
Kérelem benyújtása jogszabály szerinti formanyomtatványonFelelős: BAZMKH illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

Fellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához  Értesítés döntésről – határozat továbbítása a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási FőosztályEgészségbiztosítási Osztályhoz Véglegessé válás megállapítása   Hiánypótlás Hiánypótlás elmulasztásaVéglegessé válás megállapítása



Kérelem benyújtása egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálatára Tényállás tisztázása  4.1.61. Közgyógyellátásra jogosult egyéni gyógyszerkeretének felülvizsgálata
Döntés kézbesítése

                                                                Szakkérdés vizsgálata Szakhatóság megkeresése  elektronikus útonSzakhatóságadatközlése elektronikus útonVéglegessé válás megállapítása Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere(továbbiakban:PTR)-berögzítés Értesítés döntésről        Fellebbezés felterjesztése  BAZMKH
.



4.1.62. Közgyógyellátásra  jogosultakról nyilvántartás vezetéseKérelem tartalmi és formai elemeinek ellenőrzése Döntés előkészítéseIGENHiánypótlás elmulasztása Hiánypótlás benyújtása  Nyilvántartásba vételeVéglegeshatározat továbbítása  
                NEM



4.1.63.  Közgyógyellátásra jogosultak adatainak rögzítése országos nyilvántartásbanÜgyféladatok rögzítése Tényállás tisztázása Döntés és kiadmányozás  Önellenőrzés Kiegészítés vagy kijavítás  Véglegessé válás figyelése Fellebbezés figyelése
Módosítás vagy változtatás Ügy lezárása



4.1.64. Egészségbiztosítási szolgáltatásra való jogosultság igényléséhez szociálisan rászorultság             megállapítása Kérelem benyújtása jogszabály szerinti formanyomtatványon kérelem, vagyonnyilatkozatFelelős: BAZMKH illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi OsztályTényállás tisztázása Hiánypótlás elmulasztása   HiánypótlásVéglegessé válás megállapítása Bejelentési kötelezettség - határozat továbbítása a BAZMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási FőosztályEgészségbiztosítási Osztály felé Véglegessé válásmegállapításaFellebbezés felterjesztése a BAZMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához 



4.1.65. Egészségbiztosítási szolgáltatásra rászorulókról nyilvántartás vezetéseKérelem tartalmi és formai elemeinek ellenőrzése   IGEN     NEMHiánypótlás elmulasztása Hiánypótlás benyújtása
Jogosult adatainak nyilvántartásba vétele Végleges határozat továbbítása a nyilvántartásba vételhez  



4.1.66. Egészségbiztosítási szolgáltatásra rászorulók adatainak rögzítése országos nyilvántartásbanÜgyféladatok rögzítése Tényállás tisztázásaDöntés és kiadmányozás  Önellenőrzés Kiegészítés vagy kijavítás  Véglegessé válás  figyeléseFellebbezés figyelése 
Módosítás vagy változtatás Ügy lezárása 



4.1.67. Jogosulatlanul igénybe vett pénzbeli és természetbeni szociális ellátás illetve annak egyenértéke visszatérítéséből keletkező tartozás vonatkozásában méltányosság gyakorlása Szociális ellátás megállapítása irántikérelem benyújtása Felelős: B-A-Z Megyei Kormányhivatal illetékes Járási HivatalHatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály(JH-HGYIO) 
Véglegessé válás megállapításaTényállás tisztázása:(JH-HGYIO)

Visszafizetési kötelezettség teljesítése határidőn belülJogerőre emelkedés megállapítása
A jogosultság feltételeiben bekövetkezett változásokra vonatkozóbejelentési kötelezettség elmulasztása(JH-HGYIO)

Kérelem benyújtása a szociális ellátás visszatérítéséből keletkező tartozás pénzegyenértékének elengedése, csökkentése vagy részletekben történő megfizetése irántVéglegessé válás megállapítása Határozat továbbítása folyósítással kapcsolatos intézkedés megtételéhez a BAZMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályához(JH-HGYIO)
Visszafizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztásaJogerőre emelkedés megállapításaVéglegessé válás megállapítása Véglegessé válás megállapítása

Véglegessé válás megállapítása



4.1.68. Jogosulatlanul igénybe vett pénzbeli és természetbeni  szociális ellátás illetve annak egyenértéke visszaköveteléséről szóló hatósági döntés végrehajtása                      Kérelem benyújtása  

 Értesítés döntésről 

Tényállás tisztázása Bejelentési kötelezettség elmulasztása
VégrehajtásVégrehajtás levonással (az ellátás 30%-ig terjedhet)                       Végrehajtás adók módjára NAV Végrehajtás halál esetén örököstőlKötelezett teljesíti a visszafizetést

 Értesítés végrehajtás teljesítéséről
Véglegessé válás megállapításaVéglegessé válás megállapítása



Kérelem benyújtásaTényállás tisztázása   4.1.69. Szociális ellátásra való jogosultság ellenőrzése hatósági és pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartása alapján
Döntés kézbesítése

Pénzforgalmi szolgáltatótól adatkérés
Véglegessé válásmegállapítása Pénzbeli és TermészetbeniEllátások Rendszere(továbbiakban: PTR)       Fellebbezés felterjesztése 

.BM. (Polgárok személyi adat és lakcím nyilvántartó szerv) Járási Hivatal Kormányablak Osztály BM. Közlekedés Nyilvántartó OsztályIlletékes Járási Hivatal Ingatlannyilvántartási Osztály Nemzeti Adó és Vámhivatal(NAV) Fellebbezés



4.1.70.Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, továbbfolyósítása, ismételt elrendelése 
A  tartásdíj fizetésére kötelezett személy értesítése az eljárás megindításáról, a  megküldött értesítésnek tartalmaznia kell a Gyer. 72.§-ában foglalt figyelmeztetéstFüggő hatályú végzés kibocsátása 

A véglegessé válás megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezettJogorvoslati kérelem esetén a fellebbezés felterjesztése a II. fokon eljáró hatósághoz
 A Gyer.  69.§ (1) bekezdése alapján az eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének, vagy más törvényes képviselőjének vagy a nagykorú gyermek kérelmére indulA Gyer. 69.§ (6) bekezdésében, 69/A. §.-ában, 70.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a 71.§-ában foglalt bizonyítási eljárás lefolytatása

 A gyámhatóság a Gyer. 76.§ (1) bekezdése alapján minden hónap 10.- éig értesíti a folyósító szervet a jogosultak folyósításához szükséges adatairól  és kifizetés havi összegéről



4.1.71.Otthonteremtési támogatás megállapítása Utógondozó rendelése amennyiben a kérelmező az otthonteremtési támogatás iránti kérelem benyújtásakor nem áll utógondozás alatt ( Gyer.78.§ (3) bekezdése) 
A véglegessé válás megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett Jogorvoslati kérelem esetén a fellebbezés felterjesztése a II. fokon eljáró hatósághoz

Függő hatályú végzés kibocsátása  Az eljárás kérelemre indul a Gyvt. 27.§(2) bekezdése szerinti jogvesztő határidőn belül. ( A nagykorúvá válást követően, de legkésőbb a jogosult 30. életévének betöltéséig. ) A kérelmet a Gyer. 15. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Csatolni kell a 16. sz. melléklet szerinti pénzfelhasználási tervet a Gyer. 77.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint A gyámhatóság vizsgálja a Gyvt. 25.§ (2) bekezdésében, a Gyvt.26.§ (1) bekezdésében, a Gyer. 78.§ (1) bekezdésében foglaltakat, valamint az otthonteremtési támogatás céljának és a pénzfelhasználási tervnek a megvalósíthatóságátDöntés a Gyer. 79.§-a  szerinti tartalommal A gyámhatóság a Gyer. 81.§(3) bekezdése szerint megállapított otthonteremtési támogatás kifizetése érdekében minden hónap 10.-éig értesíti a folyósító szervet a jogosultak folyósításához szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről



4.1.72.Védelembe vétel elrendelése
A véglegessé válás megállapítása amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett Jogorvoslati kérelem esetén a fellebbezés felterjesztése a II. fokon eljáró hatósághoz 

Eljárás megindítása: Az eljárás kérelemre vagy a Gyer. 84.§ (1) bekezdése alapján a Gyvt. 17.§ (1)-(2) bekezdésében és a Gyvt. 68/D.§ (1) bekezdésében foglalt szervek, személyek jelzése, kezdeményezésére hivatalból indulKérelemre indult eljárásban függő hatályú végzés kibocsátása Ügyfél értesítése a hivatalból indult eljárás megindításáról  A Gyer. 84.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott iratok beszerzése,a Gyvt. 128.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek meghallgatása, a Gyer. 86.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat beszerzése. A Gyer. 86.§ (1)-(3) bekezdése szerinti tárgyalás megtartása A megállapított tényállástól függően a Gyer. 85.§ (1) bekezdése szerint az eljárás megszüntetése, illetve a kérelem elutasítása, vagy a Gyvt. 68.§ (3) bekezdése, a Gyer. 87.§ és 88.§ (1) bekezdése szerinti tartalmú határozattal a  gyermek védelembe   vétele Védelembe vétel elrendelése esetén a a gyermekjóléti központ elkészíti az egyéni gondozási nevelési tervet



4.1.73.Védelembe vétel felülvizsgálata
 A döntés véglegessé válásának  megállapítása amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezettJogorvoslati kérelem esetén a fellebbezés felterjesztése a II. fokon eljáró hatósághoz 

 Az eljárás a korlátozottan cselekvőképes gyermek, a szülő, vagy más törvényes képviselő  kérelmére vagy a :Gyer.) 90.§ (1) bekezdése alapján hivatalból indul megKérelemre indult eljárásban függő hatályú végzés kibocsátása Ügyfél értesítése a hivatalból indult eljárás megindításáról  A Gyer. 84.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott iratok beszerzése. A Gyer. 86.§ (1)-(3) bekezdése szerinti tárgyalás megtartása A Gyer. 90.§ (4) bekezdésében foglalt eljárás lefolytatását követően a  Gyer. 90.§ (5) bekezdése szerinti tartalmú határozat hozatala A védelembe vétel fenntartása, vagy megszüntetése



4.1.74.Védelembe vétel megszüntetése
Jogorvoslati kérelem esetén a fellebbezés felterjesztése a  II. fokon eljáró hatósághoz

Az eljárás a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet ( továbbiakban:Gyer.) 91.§ (1) bekezdése alapján hivatalból indul megÜgyfél értesítése a hivatalból indult eljárás megindításáról  A  gyámhivatal a védelembe vételt a Gyvt. 69.§ (1) bekezdés a)-d) pontja, valamint a (2) bekezdésben foglalt esetekben határozattal szünteti megA véglegessé válás megállapítása amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett



4.1.75.Családi pótlék folyósításának szüneteltetéseGyermekvédelmi gondoskodás alatt nem álló gyermek esetén a gyámhivatal  levélben figyelmezteti a család pótlék jogosultját a Gyer. 91/G.§ (2) bekezdés b)pontja szerinti jogkövetkezményekre Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén a  gyámhivatal a jelzést megküldi a gyermekvédelmi szakszolgálatnak.Gyermekvédelmi gondoskodás alatt nem álló gyermek esetén a  gyámhivatal a Gyer. 91/G.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján a jelzés megküldésével kezdeményezi a a családtámogatási feladatkörben eljáró járási hivatalnál  a családi pótlék szüneteltetésére irányuló eljárás megindítását. Védelembe vett gyermek esetén Védelembe nem vett gyermek eseténA családtámogatási feladatkörben eljáró járási hivatal döntéséről a gyámhivatal  a Gyer. 91/G.§ (3) bekezdése alapján értesíti a gyermekjóléti központot, egyben felhívja az egyéni-gondozási nevelési terv módosítására. 16 éven aluli gyermek esetén a Gyer. 91/G.§ (2) bekezdésének ba) pontja alapján a  védelembe vételi eljárás megindítása 16 éven felüli gyermek esetén a Gyer. 91/G.§ (2) bekezdésének bb)pontja alapjáni a család-és gyermekjóléti központ megkeresése 
10 órás igazolatlan iskola hiányzás:A  Gyer.) 91/F.§ (1) bekezdése alapján a nevelési -oktatási intézmény igazgatója jelzi a gyámhivatalnak, hogy a gyermek  igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások száma a tanévben elérte a tízet50 órás igazolatlan iskolai hiányzás: A Gyer. 91/G. § (1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény igazgatója haladéktalanul jelzi a gyámhivatalnak, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások száma az adott tanévben elérte az ötvenet. Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén a  gyámhivatal a jelzést megküldi a gyermekvédelmi szakszolgálatnak.Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén a  gyámhivatal a jelzést megküldi a gyermekvédelmi szakszolgálatnak.Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén a  gyámhivatal a jelzést megküldi a gyermekvédelmi szakszolgálatnakGyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén a  gyámhivatal a jelzést megküldi a gyermekvédelmi szakszolgálatnak



4.1.76.Családi pótlék folyósítása szüneteltetésének felülvizsgálata A gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban 5 tanóránál többet mulasztott igazolatlanulA gyermek a felülvizsgálati időszakban 5 tanóránál kevesebbet mulasztott igazolatlanul. (Gyvt. 68/A.§ (3) bekezdés b/ pontja)Döntés: A családi pótlék szüneteltetésének megszüntetésének kezdeményezése a Családtámogatási és Társadalmi Főosztálynál    Döntés: A Gyvt. 68/A.§ (3) bekezdése alapján a gyámhivatal megállapítja, hogy családi pótlék szüneteltetésének megszüntetésének feltételei nem állnak fennA határozat ellen a Gyvt.68/A. § (5) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez
Felülvizsgálat: A családi pótlék szüneteltetésének szükségességét a gyámhivatala  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68/A. § (2) bekezdése szerinti időpontban és időszakra vonatkozóan felülvizsgálja



4.1.77.Családi pótlék természetben történő nyújtása 
Jogorvoslati kérelem esetén a fellebbezés felterjesztése a II. fokon eljáró hatóságnak

 Az eljárás a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 91/A.§ (1) bekezdése alapján hivatalból indul megÜgyfél értesítése a hivatalból indult eljárás megindításáról  A Gyer. 91/A.§ (3) bekezdésében meghatározott iratok beszerzése, a Gyer.91/A.§ (4) bekezdésében meghatározott személyek meghallgatása tárgyalás keretén belül Döntés a  Gyer. 91/B.§-a szerinti tartalommalA végleges határozat  közlése a családtámogatási feladatkörben eljáró járási hivatallal , amely az átutalást követő 8 napon belül gondoskodik a családi pótlék eseti gyám felé történő kifizetéséről Az eseti gyám az adott hónapban részére kifizetett családi pótlék felhasználásáról a következő hónap ötödik napjáig számol el a gyámhivatal felé. A gyámhivatal az eseti gyám elszámolását, ha a pénzfelhasználási tervnek és valóságnak megfelel elfogadjaA véglegessé válás megállapítása amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett



A gyámhivatal az eseti gyámot a részére utolsó alkalommal kifizetett családi pótlékkal történt elszámolás elfogadását követően felmenti

4.1.78.Családi pótlék természetben történő nyújtásának felülvizsgálata A  gyámhivatal a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtását a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, vagy a  Gyer. 91/C.§ (1) bekezdés a) pontja alapján hivatalból  felülvizsgáljaKérelemre indult eljárásban függő hatályú végzés kibocsátása Ügyfél értesítése a hivatalból indult eljárás megindításáról A család-és gyermekjóléti központ és a kirendelt eseti gyám véleményének kikérése DöntésCsaládi pótlék természetbeni formában – változatlan időtartamban és módon – történő további nyújtása Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása időpontjának, módjának, az eseti gyám személyének változtatása A családi pótlék természetbeni formában  történő nyújtásának megszüntetéseA véglegessé vált  határozat közlése   a családtámogatás feladatkörben eljáró járási hivatallal



Tényállás tisztázása:A gyámhatóságokról,valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.)Korm. rendelet) foglalt bizonyítási eljárás lefolytatása. Kapcsolattartás szabályozására irányuló kérelem esetén az eljárás lefolytatásaÜgyfél értesítése eljárás megindításáról:Függő hatályú végzés kibocsátásaDöntés meghozatala:A tényállástól függően a döntés meghozatala. Kérelemre a kapcsolattartás leszabályozás,különösen indokolt esetben a szülőt feljogosítja a vagyonkezelés jogával. A döntést  a Gyer. 93.§-szerinti szervekkel közölni szükséges-A döntés véglegesség válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett Jogorvoslati kérelem: Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez
Eljárás megindítása:A 2013. évi V. Törvény Ptk.4:187§(1)bekezdésében foglalt személyek kérelmére indul4.1.79. Családba fogadás elrendelése



Eljárás megindítása: A családbafogadás feltételeinek fennállását a gyámhatóság évente felülvizsgálja- Kérelemre-Saját eljárásban hivatalbólÜgyfél értesítése eljárás megindításáról:Függő hatályú végzés kibocsátása,kérelmet előterjesztett ügyfél részéreHivatalból indult eljárásban az ügyfél értesítése az eljárás megindításárólTényállás tisztázása: A gyámhivatal a Ptk.4:189§ bekezdése,valamint a Gyer. 94.§(1)-(2) bekezdése alapján a gyám éves jelentésével és számadásával egyidejűleg vizsgálja, hogy a családbafogadás fenntartása a gyermek érdekében áll-eDöntés meghozatala:A felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhatóság döntése Családba fogadás fenntartása A családbafogadás megszűntetése:A  családbafogadást meg kell szüntetni, ha azt a szülő vagy a családbafogadó szülő kéri,vagy , ha a fenntartása a gyermek fejlődését veszélyeztetiJogorvoslati kérelem: Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhezDöntés véglegessé válásaAmennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett véglegessé válik.

 4.1.80. Családba fogadás felülvizsgálata



Eljárás megindítása:-Kérelemre-HivatalbólÜgyfél értesítése eljárás megindításárólKérelem esetén ,a kérelmező részére függő hatályú végzés kibocsátása A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.)Korm.rendelet (továbbiakban:Gyer.) 95.§ (1) bekezdésében deklarált azonnali intézkedést igénylő esetbenTényállás tisztázása:A  Gyvt.128.§ (1)bekezdésében,valamint gyámrendelés esetén a Gyer.128.§(3) bekezdésében előírt meghallgatások. Gyámrendelés esetén a Gyer.128.§(2) bekezdésben előírt iratok beszerzése Intézkedés a gyermek gondozási helyre történő viteleDöntés: A gyermeket a Gyer.97.§-ban meghatározottak szerint szükséges ideiglenes hatállyal a gondozási helyen elhelyezni. Nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén a  a szülők kapcsolattartását szabályozni kell,vagy amennyiben a  kapcsolattartás szüneteltetése indokolt,arról szükséges határozni. Kérelemre a kapcsolattartás szabályozása  alapján fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Véglegessé válás megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró hatóság részére

4.1.81. Ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelése



Tényállás tisztázása:A gyámhatóságokról,valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.)Korm. rendelet 99.§,100.§ (2)bekezdésében, Gyvt.77.§-78§-ban foglaltak alapján. A gyámhatóság meghallgatja a Gyvt. 128.§(1) bekezdésében meghatározott személyeketEljárás megindítása:A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény (továbbiakban:Gyvt.)77.§ (1) Gyer.99.§ bekezdése alapján hivatalból indulÜgyfél értesítése eljárás megindításáról:Nevelésbe vételre nem kerülhet sor, ha a veszélyeztetettség megszüntetése és a gyermek gondozása megfelelően biztosítható a különélő másik szülőnél vagy harmadik személynél történő ideiglenes elhelyezéssel, családba fogadással, a gyermek elhelyezhetőA feltételek fennállása esetén a Gyvt. 77.§-78.§ alapján nevelésbe vételről dönt A döntés véglegesség válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett Jogorvoslati kérelem: Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró hatósához

4.1.82. Nevelésbe vétel elrendelése



Tényállás tisztázása:A gyámhatóság a meghatározott vélemények bekérését követően , meghatározza a nevelésbe vett gyermek végleges gondozási helyét.Az egyéni elhelyezési terv és elhelyezési javaslat megérkezését követően a gyámhatóság a gyermek gondozási helyének meghatározása érdekében tárgyalást tart.Eljárás megindítása:A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:Gyvt.)77.§ (1) Gyer.99.§ bekezdése alapján hivatalból  és kérelemre indulÜgyfél értesítése eljárás megindításárólKérelem esetében függő hatály végzés kibocsátásaA  gyámhatóság dönt a kiskorú gondozási helyéről,a nevelésbe vett gyermek lakóhelyeként - ha az fontos okból érdekében áll - a gyámhivatal megállapíthatja a tényleges gondozás helye szerinti gyermekotthont vagy - ha a nevelőszülő ehhez hozzájárult - a nevelőszülő lakóhelyét, ennek hiányában a területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét A döntés véglegesség válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett Jogorvoslati kérelem: Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró hatósághozA döntés fellebbezésre tekintettel azonnal végrehajtható

4.1.83.Gondozási hely meghatározása, járulékos kérdések eldöntése



Tényállás tisztázása: Tájékoztatás bekérése a gyermekvédelmi gyámtól, a vér szerinti családot gondozó család- és gyermekjóléti központtól, a gyermekvédelmi szakszolgálattól, a nevelőszülői hálózat vezetőjétől vagy a gyermekotthontól, megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogó felügyelőtől, továbbá szükség szerint a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottságtól. -Szükség esetén tárgyalás tartásaEljárás megindítása:A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:Gyvt.)80/A. §. -alapján hivatalból és kérelemre indulÜgyfél értesítése eljárás megindításárólKérelem esetében függő hatály végzés kibocsátásaDöntés A döntés véglegesség válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett Jogorvoslati kérelem: Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró hatóságnakNevelésbe vétel fenntartása A nevelésbe vétel megszüntetéseGyer.110.§-a alapján
4.1.84. Nevelésbe vétel felülvizsgálata



Tényállás tisztázása: Tájékoztatás bekérése a gyermekvédelmi gyámtól, a vér szerinti családot gondozó család- és gyermekjóléti központtól, a gyermekvédelmi szakszolgálattól, a nevelőszülői hálózat vezetőjétől vagy a gyermekotthontól, megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogó felügyelőtől, továbbá szükség szerint a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottságtól -Szükség esetén tárgyalást tart.-Szakmai vélemények alapján döntés
Eljárás megindítása:A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:Gyvt.) 81 §. -alapján hivatalból és kérelemre indulÜgyfél értesítése eljárás megindításárólKérelem esetében függő hatály végzés kibocsátásaDöntés 

A döntés véglegesség válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett Jogorvoslati kérelem: Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró hatósághozNevelésbe vétel megszűnése  A  nevelésbe vétel megszűnik, ha a gyermeket családbafogadták, örökbe fogadták, nagykorúvá vált, vagy a bíróságnak a gyermekelhelyezésre vonatkozó döntését követően a gyermek a különélő másik szülőhöz vagy harmadik személyhez került A nevelésbe vétel megszüntetéseha a nevelésbe vétel a gyermek nagykorúvá válása miatt szűnik meg
4.1.85. Nevelésbe vétel megszüntetése és megszűnése



4.1.86. Nevelési felügyelet elrendelése
Döntés:A Gyer.    114/B. § (2) alapjánA határozata ellen fellebbezésnek helye nincs A gyámhatóság a határozatát a közlésétől számított három napon belül felülvizsgálat végett a bíróságnak megküldi

Eljárás megindítása kérelemre:A speciális gyermekotthon vezetője, a speciális lakásotthon vezetője, a gyermekotthon speciális csoportjának vezetője vagy a gyermekvédelmi gyám kérelme alapján Eljárás megindítása hivatalból:Ha az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek személyes szabadságának korlátozására négy héten belül legalább két alkalommal sor kerülTényállás tisztázása:A gyermek, a gyermek törvényes képviselőjének, a  gyermekjogi képviselőnek, a speciális gyermekotthon vezetőjének meghallgatása, gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleményének beszerzéseA hatóság függő hatályú végzés kibocsátása nélkül hozza meg döntését a Gyvt. 81/B. § (2) bekezdésében foglaltak miatt
A bíróság nemperes eljárásban, a határozat megküldésétől számított tizenöt napon belül határoz a nevelési felügyelet fenntartásáról vagy megszüntetéséről.A bírósági eljárásban hozott érdemi határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.



4.1.87.Utógondozás elrendelése
Jogorvoslati kérelem esetén a fellebbezés felterjesztése a II. fokon eljáró hatósághoz

 Az eljárás a fiatal felnőtt kérelmére, vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontja és c)pontja, (2) bekezdés alapján hivatalból indul meg. Kérelemre indult eljárásban függő hatályú végzés kibocsátása Ügyfél értesítése a hivatalból indult eljárás megindításáról A nevelésbe vétel megszűnését követően legalább egy év időtartamra rendeli el a gyámhivatal, vagy az otthonteremtési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának időtartamára.  Döntés az utógondozás elrendeléséről a Gyer.121.§-a alapján A véglegessé válás  megállapítása amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett 



 Eljárás megindítása a fiatal felnőtt kérelemre4.1.88. Utógondozói ellátás elrendelése
Tényállás tisztázása:A törvény által előírt dokumentumok, igazolások beszerzése, amennyiben azokat a fiatal felnőtt kérelméhez nem csatoljaDöntés:A Gyer. 73. § (1) bekezdése alapján elrendelés vagy a kérelem elutasításaA döntés véglegessége  válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezik Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez
Függő hatályú végzés kibocsátása, ha a kérelem benyújtásakor nem áll minden adat a hatóság rendelkezésére, mert a szükséges dokumentumokat az ügyfél nem csatolta



4.1.89. Gondozási díj megállapításaGondozási díj megállapításával kapcsolatos eljárás megindítása: hivatalból indul, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt költségeit, a Polgári Törvénykönyvnek a gyermek tartására vonatkozó szabályok betartása mellett, a gyermekvédelmi törvény alapján Tényállás tisztázása:a gyermekvédelmi törvény alapján, figyelembe kell venni a fizetésre köteles személy szociális körülményeitDöntés:a Polgári Törvénykönyvés a gyermekvédelmi törvény alapján, mely fellebbezés nélkül hatályosA gondozási díj megállapításra kerül
Ügyfél értesítése eljárás megindításáról A gondozási díj összege évente felülvizsgálatra kerülIlletékesség megszűnésekora gyámhivatal a gyermekvédelmi törvény alapján jár el Határozat



4.1.90. Családi jogállás rendezése teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattalEljárás megindítása kérelemre:A jogosultak körét a Gyer. 54. § (4) bekezdése tartalmazza Eljárás megindítása hivatalból :A Gyer. 54. § (2)-ben meghatározott esetekbenJegyzőkönyv felvétele megszületett gyermek esetén :- Az apai elismerő nyilatkozat felvétele előtt a gyámhatóság a kiskorú anyakönyvi kivonatának adattartalma alapján tisztázza a gyermek családi jogállásának kérdését.  -Az apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni, valamint 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 nyilatkoztatni.-A gyámhivatal a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételekor vizsgálja a Ptk. 4:101. § (1) bekezdésében foglalt feltétel fennállását. Továbbá az anya családi állapotának, valamint a Ptk. 4:101. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek a fennállását. -Amennyiben az újszülött gyermek anyja kiskorú a gyámhatóság az újszülött, illetve a méhmagzat részére eseti gyámot rendel annak érdekében, hogy az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályúvá válásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot a gyermek törvényes képviselőjeként megadja. 
Jegyzőkönyv felvétele nagykorú szülők esetén :Az apai elismerő nyilatkozat felvétele előtt a gyámhatóság a kiskorú anyakönyvi kivonatának adattartalma alapján tisztázza gyermek családi jogállásának kérdését.  Az apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni, valamint 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 nyilatkoztatni. A gyámhivatal a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételekor vizsgálja a Ptk. 4:101. § (1) bekezdésében foglalt feltétel fennállását. Továbbá az anya családi állapotának, valamint a Ptk. 4:101. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek a fennállását.



4.1.91. Képzelt szülő adatainak megállapításaEljárás megindítása kérelemre: Előterjesztésére jogosult az anya feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt,továbbá a gyermek a nagykorúvá válását követően, amennyiben nincs olyan személy, akit apának kell tekinteni Eljárás megindítása hivatalból :A Gyer. 61/A. §- ban meghatározott esetekbenTényállás tisztázása:A gyámhatóság jegyzőkönyvbe nyilatkoztatja a kérelmezőt a kérelméről, valamint a képzelt személy családi és utónevéről, születési helyéről és idejéről, lakóhelyéről és arról, hogy a gyermek a továbbiakban a képzelt apa családi nevét viseli, vagy az anya családi nevét viseli tovább.A gyámhatóság a ellenőrzi a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban azt, hogy az anya által megnevezett személy létezik-eDöntés:Amennyiben az anya által megnevezett személy nem létezik a hatóság döntésében engedélyezi, hogy a képzelt apa adatai a gyermek születési anyakönyvi kivonatába bejegyzése kerülhessen A döntés véglegessége  válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezik
Hivatalból induló eljárásnál az ügyfél értesítése, kérelemre induló eljárás esetén függő hatályú végzés kibocsátása nélkül sommás eljárásban döntés

Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez



4.1.92. Intézkedések a családi jogállás rendezése - apaság megállapítására - irányuló pereknélPerindításra jogosultak (Ptk. 4:104. §)A Gyer. 64. § (1) bekezdése alapján eseti gyám rendelése kérelemre.A kérelem előterjesztésére jogosult a szülő, a gyermek gyámja és a tizennegyedik életévét betöltött gyermek HivatalbólAmennyiben a származás kiderítése a családi jogállás rendezése a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy érdekében állBizonyítási eljárás lefolytatása a tényállás tisztázása érdekében :A Gyvt. 128. § (1) bekezdése szerinti személyek meghallgatása, akik a Gyvt. 128. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kötelesek személyesen eljárni.Bizonyítékok felhasználása a tényállás tisztázása érdekében. Hozzájárulás a Ptk. 4:104. § (2) bekezdése alapján a kiskorú anya pertársaként perben való részvételhez, a Ptk. 4:105. § (2) bekezdésében foglaltakban  a perindításhoz szükséges törvényes képviselői hozzájárulás pótlása, vagy amennyiben a származás kiderítése és a családi jogállás rendezése a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy érdekében nem áll elutasításA döntés véglegessége  válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezik
Ügyfél értesítése az eljárás megindításáról

Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez



4.1.93. Intézkedések a családi jogállás rendezésére - apaság vélelmének megdöntésére - irányuló pereknélPerindításra jogosultak (Ptk. 4:109. §)A Gyer. 64. § (1) bekezdése alapján eseti gyám rendelése kérelemre.A kérelem előterjesztésére jogosult a szülő, a gyermek gyámja és a tizennegyedik életévét betöltött gyermek HivatalbólA gyámhivatal az apaság vélelmének megdöntése iránti pert indít, ha az apai elismerő nyilatkozatot jogszabály, különösen az örökbefogadási szabályok megkerülése céljából tették
Hozzájárulás a Ptk. 4:109. § (3) bekezdése alapján ahhoz, hogy az anya a kiskorú gyermekével együttesen pert indíthasson, vagy amennyiben a származás kiderítése és a családi jogállás rendezése a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy érdekében nem áll elutasításA döntés véglegessége  válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezik

Ügyfél értesítése az eljárás megindításáról
Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez

Bizonyítási eljárás lefolytatása a tényállás tisztázása érdekében :A Gyvt. 128. § (1) bekezdése szerinti személyek meghallgatása, akik a Gyvt. 128. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kötelesek személyesen eljárni.Bizonyítékok felhasználása a tényállás tisztázása érdekében. 



4.1.94. Titkolt terhesség esetén gyermek lakóhelyének megállapításaTerhességet eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya kérelmére indula gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) alapján Eljárás megindítása:A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes kiskorú várandós anya atörvényes képviselővel együtt jogosult a kérelem előterjesztésére a Gyer. és a gyermekvédelmi törvény alapjánTényállás tisztázása: tájékoztatásnyújtás a válsághelyzetben lévő várandós anya részéreDöntés: a Gyer. alapján, melyfellebbezés nélkül hatályosA titkolt terhességből születendő gyermek rendelkeziklakóhellyelHatározat
Jegyzőkönyv



4.1.95. Kiskorú házasságkötésének engedélyezéseAz eljárás a 16. életévét betöltött házasulandó kérelmére indul. A kérelemhez csatolni kell a Gyer. 34. § (2) bekezdésében foglalt iratokat.Függő hatályú döntés meghozatala, ha szükségesTényállás tisztázása: A Gyer. 35. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfelek Gyer. 35. § (2) bekezdése szerinti meghallgatása. Amennyiben a kérelmező a Gyer. 34. § (2) bekezdésében előírt iratokat nem csatolta, hiánypótlásra felhívás. A Gyer. 35. § (1) bekezdése szerinti környezettanulmány elkészítése.Döntés: A megállapított tényállástól függően a Gyer. 36. § (1) bekezdése szerinti döntés meghozatala vagy a kérelem elutasításaVéglegesítés Jogorvoslat: Amennyiben megállapítható, hogy a döntés jogszabályt sért, vagy a kérelemben foglaltakkal egyetért, saját hatáskörben módosítás vagy visszavonás. Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult hatósághoz.A házasságkötés engedélyezéséről szóló határozatot a gyámhivatal közli a családtámogatási ellátást folyósító szervvel. A házasságkötési engedély a gyámhivatali határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapig hatályos.



Tényállás tisztázása:A Gyer.39.§(2)bekezdésében előírt dokumentumok beszerzése és a kérelmező ügyfél meghallgatása. Eljárás megindítása:Az eljárás a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.)Korm. Rendelet (továbbiakban :Gyer.) 39.§(1)bekezdése alapján a gyermekvédelmi szakszolgálat által továbbított kérelmére indulÜgyfél értesítése eljárás megindításáról
A döntés véglegesség válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett  Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró hatósághozDöntés meghozatala:A megállapított tényállástól függően  az örökbefogadásra alkalmasságáról vagy alkalmatlanság megállapításárólA döntés hatálya:Az örökbefogadásra alkalmasságot megállapító döntés a Gyer.39.§(6) bekezdése alapján a jogerőre emelkedéstől 3 évig hatályos, mely a Gyer.39.§(8) bekezdése alapján 1 évvel meghosszabbítható Az alkalmatlanságot megállapító döntés jogerőre emelkedését követően a Gyer.39.§ (5) bekezdése alapján 1 éven belül újabb eljárás nem indítható

4.1.96.Örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása



Ügyfél értesítése eljárás megindításárólKizárólag hivatalból indul a gyámhatóságokról,valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.)Korm.rendelet (továbbiakban:Gyer.)127.§(2)-(4) bekezdésben foglalt esetekben
Döntés meghozatala:A Gyer.130.§ szerinti döntés meghozatala-családbafogadás esetén a Gyer.93.§(1) bekezdésben foglalt,ideiglenes hatályú elhelyezés esetén a Gyer.97.§ (1)-(5) bekezdésben foglalt,nevelésbe vétel esetén a Gyer.102.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt,tartalmi elemekkel. Amennyiben  a gyámrendelésre az ideiglenes hatályú elhelyezéssel együtt kerül sor, a gyámhatóság egyidejűleg pert indít a gyermek lakóhelye szerinti illetékes járásbíróságon a gyermekelhelyezés vagy a  gyermekelhelyezés megváltoztatása iránt A döntés véglegesség válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett  Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró hatósághoz. Amennyiben  a gyermek elhelyezése/elhelyezésének megváltoztatása iránti per folyamatban van, a fellebbezés felterjesztésével egyidejűleg a bírósághoz a per szüneteltetése iránti kérelembenyújtása.
Tényállás tisztázása:Az eljárás során a gyámhatóság környezettanulmányt szerez be, a gyámságot vállaló személy alkalmasságát vizsgálja 

4.1.97. Gyámsági ügyek



Ügyfél értesítése eljárás megindításárólEljárás megindítása: hivatalból indul a Bíróság által megküldött jogerős ítélet alapján (Gyer. 132§.)
Döntés meghozatala:A tényállás tisztázása során keletkezett és rendelkezésre álló dokumentumok alapján dönt.-teljesen korlátozó gondnokság alá helyezés-részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezés megállapításaA döntés véglegesség válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett  Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró hatósághoz

Tényállás tisztázása:.A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (továbbiakban Gyer.) 131.-134.§-ában foglalt bizonyítási eljár lefolytatása,illetve a Ptk.2:31.§-a értelmében folytatja le
4.1.98. Gondnok rendelés



4.1.99. Ügygondnok, eseti gondnok, eseti gyám kirendeléseÜgygondnok, eseti gondnok, eseti gyám kirendelésével kapcsolatos eljárás megindítása: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben kérelemre vagy hivatalból, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) alapjánÜgyfélértesítése eljárás megindításárólTényállás tisztázása: a Gyer. alapjánTárgyalás: a Gyer. és a gyermekvédelmi törvény figyelembe vételével JegyzőkönyvDöntés: a Gyer. és a gyermekvédelmitörvény vagy a PolgáriTörvénykönyv alapján Véglegessé válás megállapításaamennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezettJogorvoslati kérelem esetén a fellebbezés felterjesztése a Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályhozVéglegessé válás megállapításamásodfokú döntés alapján Jelentési kötelezettség: eseti gondnok/gyám a Gyer.alapjánA nagykorú személy rendelkezik ügygondnokkal, vagy eseti gondnokkal, a kiskorú gyermek eseti gyámmal Határozat



4.1.100. Zárlat elrendelése, zárgondnok, ideiglenes gondnok kirendeléseZárlat elrendelése, zárgondnok, ideiglenes gondnok kirendelésével kapcsolatos eljárás megindítása: a Polgári Törvénykönyv alapján kérelemre vagy hivatalból, illetve a gyámhatóságokról,valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) alapjánÜgyfél értesítése eljárás megindításáról Tényállás tisztázása:  a Gyer. alapján az eljárás a Gyer. alapján történikDöntés:a Polgári Törvénykönyv és a Gyer. alapján, mely fellebbezés nélkül hatályosA nagykorú személy részére kirendelték a zárgondnokot, vagyaz ideiglenes gondnokot A gondnoknak számadási kötelezettsége van a Polgári Törvénykönyv és a Gyer. alapjánHatározat
Jegyzőkönyv



Eljárás megindításaBármelyik szülő kérelmére a Gyer. 18. § (2) bekezdése alapján.Tényállás tisztázásaSzülők együttes meghallgatása a Gyer. 18. § (2) bekezdése alapjánFüggő hatályú döntés, ha szükséges
Tájékoztatási kötelezettség a megállapodás joghatásairól. Jegyzőkönyv egy példányának átadása a nyilatkozó részére.Jegyzőkönyvi megállapodásSzülők megállapodásának jegyzőkönyvben történő rögzítése a Gyer. 18. § (2) bekezdése alapján. 

4.1.101. Szülői felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján



4.1.102. Szülői felügyeleti jog feléledéseEljárás megindítása kérelemre:Előterjesztésére jogosult: különélő szülő, gyermek, bármely személy Eljárás megindítása hivatalból :A Gyer. 19. §-ban meghatározott esetbenTényállás tisztázása:- érintettek meghallgatása;- halotti anyakönyvi kivonat beszerzése;- annak tisztázása, hogy a különélő szülő nem áll-e szülői felügyeletet megszüntető bírósági ítélet hatálya alatt, nem szünetel-e a szülő felügyeleti joga, valamint nem indokolt-e másnál történő elhelyezés iránt pert indítaniDöntés: A gyámhatóság a megállapított tényállástól függően hozza meg a döntésétA döntés véglegessége  válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezik
Függő hatályú végzés kibocsátás a kérelmező ügyfél részére,  hivatalból indult ügyekben értesítés az eljárás megindításáról 

Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez



4.1.103. A gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése Eljárás megindítása:Az eljárás a Gyer. 20. § (1) bekezdése és a 24. § (1) bekezdése alapján kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kell a Gyer. 24. § (2) bekezdésében foglalt iratokat;Ezen eljárásra akkor kerül sor, ha a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők nem tudnak megegyezni.Függő hatályú végzés kibocsátás a kérelmező ügyfél részére, egyéb ismert ügyfél értesítése az eljárás megindításáról Tényállás tisztázása:-A  gyámhivatal megvizsgálja, hogy a bíróság korlátozta vagy megvonta-e a szülő szülői felügyeleti jogát a vita tárgyát képező kérdésben.- Ha nincs ilyen döntés akkor tárgyalás tartása, továbbá amennyiben szükséges a kiskorú meghallgatása, ha az ítélőképességének birtokában van.- Szükség esetén a Gyer. 30/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti közvetítői eljárás elrendelése.  -Amennyiben a kérelmező fél kéri a gyámhivatal gondoskodik a környezettanulmány beszerzéséről (nemzetközi jogsegély útján).A gyámhatóság a szülők közötti vitás kérdésben mérlegeli, hogy a gyermeknek a különélő szülőjével való kapcsolattartását rendező bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában biztosítható-e.Döntés: A gyámhatóság a megállapított tényállástól függően a Gyer. 24. § (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve dönt és a kérelemben foglaltaknak helyt ad vagy a kérelmet elutasítjaA döntés véglegessége  válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezik A jogerős döntést a hatóság közli a családtámogatási ellátást folyósító szervvelJogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez



4.1.104. Kapcsolattartás rendezése – Családban élő gyermek vonatkozásábanEljárás megindítása:Kérelemre: a jogosultak körét a Gyer. 28. § (1)-(2)-(3) bekezdése tartalmazzaFüggő hatályú végzés kibocsátás a kérelmező ügyfél részére, egyéb ismert ügyfél értesítése az eljárás megindításáról Tényállás tisztázása:Hatáskör vizsgálata, hogy a bíróság vagy a gyámhatóság jogosult eljárni.A Gyvt. 128. § (1) bekezdése szerinti személyek meghallgatása, akik a Gyvt. 128. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kötelesek személyesen eljárni.A különélő szülők esetén a szülői felügyelet rendezéséről szóló irat beszerzése.Tárgyalás tartása Szükség esetén szakértő, pedagógiai intézeti vizsgálat, mediációs eljárás elrendelése, környezettanulmány beszerzése, készítése.Döntés:- Egyezség esetén a gyámhatóság a felek között létrejött egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja-  Egyezség hiányában a gyámhatóság határozattal dönt a Gyer. 29/A. § (5)-(9) bekezdései, valamint a Ptk. 4:181. §-ban foglaltakban meghatározottakraA döntés véglegessége  válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezik Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez



Kapcsolattartás rendezése – átmeneti gondozásban részesülő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, valamint a nevelésbe vett gyermekkelEljárás megindítása kérelemre:A jogosultak körét a Gyer. 28. § (1)-(2)-(3) bekezdése tartalmazza Eljárás megindítása hivatalból :A Gyer. 30/G. §-ban meghatározott esetekbenÜgyfél értesítése eljárás megindításárólKérelem esetében függő hatály végzés kibocsátásaTényállás tisztázása:A Gyvt. 128. § (1) bekezdése szerinti személyek meghallgatása, akik a Gyvt. 128. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kötelesek személyesen eljárni.Szükség esetén szakértő, pedagógiai intézeti vizsgálat.Megállapítása annak, hogy a szülő a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére követett-e  el olyan cselekményt, amely miatt ideiglenes megelőző távoltartást vagy megelőző távoltartást rendelt volna el, továbbá a büntetőeljárásban elrendelhető távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt állnak-e. Döntés kérelemre indult eljárásban: -helytadó;-elutasító Döntés hivatalból indult eljárásban: - döntés  a gyermek szüleivel való kapcsolattartásáról az ih-át követőenA döntés véglegessége  válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezik Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez



4.1.105. Kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése, megvonása Kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése, megvonásával kapcsolatos eljárás megindítása: kérelemre a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) alapjánTényállás tisztázása a Gyer. alapjánDöntés: a Gyer. alapjánÜgyfél értesítése eljárás megindításárólÜgyfelek idézése tényállás tisztázásáraAz eljárás megszűnhet a Gyer. alapján Ha a kapcsolattartásra jogosult vagykötelezett a végzésben foglaltaknak nem tesz eleget, a gyámhivatal  kérelemre, a Gyer. alapján jár elAmennyiben a kapcsolattartásrakötelezett neki felróhatóan Akadályozza a kapcsolatot, a gyámhivatal a Gyer.  alapján jár elFellebbezésnek helye van a gyermekekvédelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiak: Gyvt.) és a Gyer. figyelembe vételévelVéglegessé válás megállapítása megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett, vagyjogorvoslati kérelem esetén (benyújtandó a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályhoz) másodfokú döntés alapján Újra szabályozott a kapcsolattartás
Kérelemre a kapcsolattartási jog megvonható a Gyer. alapjánKérelemre indulteljárásban, szükségesetén függő hatályúvégzés 

Végzés
Jegyzőkönyv



4.1.106. Kapcsolattartás megváltoztatása Kapcsolattartás megváltoztatásával kapcsolatos eljárás megindítása: kérelemre, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) alapjánTényállás tisztázása a Gyer. alapjánDöntés: a Gyer. alapjánÜgyfél értesítése eljárás megindításárólÜgyfelek idézése tényállás tisztázásáraHa a kapcsolattartásra jogosult vagykötelezett a végzésben foglaltaknak nem tesz eleget, a gyámhivatal  kérelemre, a Gyer. alapján jár elAmennyiben a kapcsolattartásrakötelezett neki felróhatóan Akadályozza a kapcsolatot, a gyámhivatal a Gyer.  alapján jár elFellebbezésnek helye van a gyermekekvédelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiak: Gyvt.) és a Gyer. figyelembe vételévelVéglegessé válás megállapítása megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett, vagyjogorvoslati kérelem esetén (benyújtandó a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályhoz) másodfokú döntés alapján Újra szabályozott a kapcsolattartás
Kérelemre indulteljárásban, szükségesetén függő hatályúdöntés 

Végzés
Végzés VégzésAz eljárás felfüggeszthető vagy megszüntethetőa Gyer. alapján



4.1.107. Kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozat végrehajtásaEljárás megindítása:Kizárólag a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett kérelmére indul. A kérelemhez csatolni kell a kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozatot és meg kell jelölni az elmaradt, illetve sérelmezett kapcsolattartás konkrét időpontját. A kapcsolattartásra jogosult és kötelezett értesítése az eljárás megindításárólBizonyítási eljárás lefolytatása a tényállás tisztázása érdekében:A Gyvt. 128. § (1) bekezdése szerinti személyek meghallgatása, akik a Gyvt. 128. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kötelesek személyesen eljárni.Tárgyalás tartásaSzükség esetén szakértő, pedagógiai intézeti vizsgálat, kötelező mediációs eljárás elrendelése, környezettanulmány készítése, beszerzése.Az eljáró hatóság elsősorban a kapcsolattartást szabályozó határozatban foglaltak végrehajtása tekintetében a felróható magatartás vagy mulasztás fennállását vizsgálja, valamint kérelemre dönt a kapcsolattartás meghiúsulása folytán keletkezett igazolt költségek viseléséről (Gyer. 30. §), továbbá dönt a kapcsolattartás megszervezésére vonatkozó a kapcsolattartást érdemben nem befolyásoló kérelmekről.  Döntés:Végrehajtás elrendelése és bírság kiszabása, amennyiben a kapcsolattartás meghiúsulása a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett terhére felróható volt (Gyer. 33. § (4) bekezdése alapján) + eljárási bíróság kiszabása (A bírság összege :10.000.- forinttól – 500.000.- forintig terjedhet.)Kérelem elutasítása, amennyiben a kapcsolattartás meghiúsulása a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett terhére nem volt felróható A döntés véglegessége  válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezikJogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez



4.1.108. Szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyásaEljárás megindítása kérelemre:Kezdeményezheti: 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  Függő hatályú végzés kibocsátás a kérelmező ügyfél részére, egyéb ismert ügyfél értesítése az eljárás megindításáról Tényállás tisztázása: A gyámhatóság vizsgálja, hogy a gyermek törvényes képviselete, lakhatása és tartása a kérelemben megjelölt helyen biztosítható-eA törvényben meghatározott személyek meghallgatása.Továbbá amennyiben a gyermek nem intézménybe, hanem magánszemélyhez kíván költözni, köteles a magánszemélynél környezettanulmányt készíteni vagy beszerezni a hatóság.Döntés:Kérelem jóváhagyása, vagy elutasítása.Elutasítás esetén, ha a gyermek  a szülők lakóhelyét már jóváhagyás nélkül elhagyta a gyámhatóság kötelezi a gyermeket a visszatérésre, szükség esetén felhívja a gyermek kiadására azt a személyt, aki a gyermeket jogtalanul tartja magánálA döntés véglegessége  válásának megállapítása, amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezik Jogorvoslati kérelem, esetén a fellebbezés felterjesztése a másodfokon eljáró szervhez



4.1.109. Támogató kirendeléseTámogató kirendelésével kapcsolatos eljárás megindítása:  kérelemre vagy hivatalból a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.)  alapján Támogatásraszoruló személy egyetértése hiányában eljárás megszüntetéseTényállás tisztázása a Gyer. alapján Jegyzőkönyv Döntés: a Gyer. alapján       Tanúsítvány a támogató részére Támogató felülvizsgálata a Gyer. alapján történik A támogatásra szoruló személyrendelkezik támogatóval
Ügyfél értesítése eljárás megindításárólÜgyfelek idézése tényállás tisztázásáraKérelemre indult eljárásban, szükségesetén függő hatályúdöntés Véglegessé válás megállapításaamennyiben a döntés ellen fellebbezésnem érkezettJogorvoslati kérelem esetén a fellebbezés felterjesztése a Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályhozVéglegessé válás megállapításamásodfokú döntés alapján VégzésVégzés

Határozat



4.1.110. Gyám és gondnok számadása, beszámolására vonatkozó szabályokGyám és gondnok számadása, beszámolására vonatkozó szabályokkal kapcsolatos eljárás megindítása: hivatalból, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) alapján Ügyfél értesítése eljárás megindításárólÜgyfelek idézése tényállás tisztázásáraTényállás tisztázásaa Gyer. alapján Ha a számadásra kötelezett akötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget,a gyámhivatal a Gyer. alapján jár el Ha a számadás alapján a gyámhivatal hiányosságot vagy eltérést tapasztal, a  Gyer. alapján jár el Döntés:a Gyer. alapján A jelentésben foglalt beszámoló jóváhagyásához indokolt esetben a gyámhivatal, a Gyer.alapján jár elVéglegessé válás megállapítása amennyiben a döntés ellen fellebbezésnem érkezettJogorvoslati kérelem esetén a fellebbezés felterjesztése a Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályhozVéglegessé válásmegállapítása másodfokú döntés alapján A számadás jóváhagyottJegyzőkönyv Határozat



Kérelem a jognyilatkozat jóváhagyása irántA jogszabályban meghatározott esetekben a szülői jognyilatkozatok érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges. A kérelemhez csatolni kell a jognyilatkozatot tartalmazó szerződést, értékbecslést, adó- és értékbizonyítványt, tulajdoni lapot, építési hatóság jogerős döntését.Függő hatályú döntésBizonyítási eljárás lefolytatása a tényállás tisztázása érdekébenSzükség szerinti bizonyítékok felhasználásával a tényállás tisztázása. Az eljárásban a hatóság nem tekinthet el a törvényes képviselő(k) és a korlátozottan cselekvőképes, illetve ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen kiskorú meghallgatásától. A törvényes képviselő és a kiskorú között fennálló érdekellentét esetén a gyermek törvényes képviseletét eseti gyám látja el. Döntés a kérelem elbírálásáról Jognyilatkozat jóváhagyása amennyiben a jognyilatkozat jóváhagyása a kiskorú vagyoni érdekét szolgálja. Kérelem elutasítása amennyiben a jognyilatkozat jóváhagyása nem áll a kiskorú érdekében.
Jognyilatkozat elutasítása, ha az okirat alaki szempontból érvénytelen.

4.1.111. Törvényes képviselő vagyonkezelésével kapcsolatos ügyek



4.1.112. Járási védelmi igazgatási feladatok: Gazdasági és anyagi szolgáltatások nyilvántartása, és ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás
MegkeresésA Honvédség katonai igazgatási központadatkérése a honvédelmi feladatok végre-hajtásához a gazdasági és anyagi szolgál-tatások biztosítása érdekében:- az ingatlanokról és szolgáltatásokról,- technikai eszközökről AlapnyilvántartásA helyi védelmi bizottság elnöke megállapítja a helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra kötelezettek körét

Adatszolgáltatás az alapnyilvántartás alapjánaz illetékességi területén lévő ingatlanokra és szolgáltatásokra vonatkozóanFelelős: Járási Hivatal vezetője



4.1.113. HVB Elnök védelmi igazgatási feladataiFelel a helyi szintű honvédelmifeladatok össszehangolásáért Gondoskodik a HVB infokommu-nikációs rendszere és egyéb,katasztrófavédelmi célú,elektronikus hírközlési kommuniká-ciós rendszerek működőképességénekfolyamatos biztosításárólGondoskodik a HVB munkaszer-vezetének működési feltételeirőlDöntéselőkészítési feladatok
Végrehajtásban történő részvételHVB döntéseiHVB ülései



Nyilvántartott adatok pontosításaFelelős: Járási hivatal vezetője
4.1.114. A járási hivatal vezetőjének a hadkötelesek nyilvántartásával kapcsolatos feladataiMegkeresésA Honvédség katonai igazgatási és 

központi adatfeldolgozó  szerve megkeresése a járási hivatal hivatal illetékességi területén bejelent-tett lakóhellyel rendelkező kiképzett tartalékosok és potenciális hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi ada-tainak pontosításában/ Hadkötelezettség fennállása idején a sorozó központmegkeresése az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hatkötelesek személyazonosító, lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában.Adatok átadása a Honvédség katonai igazgatási ésKözponti adatfeldolgozó szervének/Sorozó központnakFelelős: Járási hivatal vezetője



A nyilvántartott adatok pontosításához a járási hivatal vezetője kötelezi a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadkötelest, hogy szolgáltasson adatot a katonai szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatairól
4.1.115. A járási hivatal vezetőjének a hadkötelesek sorozásával és katonai szolgálatra történő behívásával kapcsolatos  előkészítő feladatai I.

Hadkötelesek adatszolgáltatása MegkeresésHadkötelezettség fennállásának idején a területihadköteles nyilvántartással kapcsolatos feladatok megjelenéseFelelős: járási hivatal vezetője
Adatok átadása a Honvédség Katonai Igazgatási ésKözponti Adatfeldolgozó Szervének/Sorozó központnakFelelős: járási hivatal vezetője



A járási hivatal vezetője kötelezi a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadkötelest, hogy az általa meghatározott gyógyintézetben és időpontban vesse alá magát a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásával összefüggő orvosi, szakorvosi vizsgálatnak
4.1.116. A járási hivatal vezetőjének a hadkötelesek sorozásával és katonai szolgálatra történő behívásával kapcsolatos  előkészítő feladatai II.

FelhívásA hadkötelezettség bevezetését követően a behívhatóság előzetes elbírálását elősegítőfeladatok megjelenése
Hadköteles orvosi alkalmassági vizsgálata



4.1.117. A járási hivatal vezetőjének a hadkötelesek sorozásával és katonai szolgálatra történő behívásával kapcsolatos  előkészítő feladatai III..Sorozóközpont vezetőjének igénybejelentése a sorozás helye  szerinti település alapján illetékes járási hivatal vezetője felé az I. fokú Sorozóbizottság munkájánaksegítésére Járási hivatal vezetőjének határozata a kijelölt kisegítőszemélyekről Megkeresés I. fokú sorozó-Bizottság megalakulásával kap-csolatos feladat 
Határozat megküldése a sorozóKözpont vezetőjének



4.1.118. A Helyi Védelmi Bizottság felépítéseHelyi Védelmi Bizottság
Működése: Megyei Védelmi Bizottság irányítása alatt, éves feladat- és pénzügyi terv alapján 

Honvédelmi elnökhelyettes(HM VH főigazgatója jelöli kiHVB titkára, a járási hivatal hivatalvezető-helyetteseKatasztrófavédelmi elnökhelyettes (a megyei katasztrófavédelmi igazgató jelöli ki) MeghívottakTagok A HVB Elnöke a járási hivatal vezetője
Eseti meghívottakSzavazati joggal rendelkeznek(elnök, helyettesek, titkáron felül):a rendvédelmi szerveknek a HVB illetékességi területe szerinti vezetője;a kormányhivatal képviselője;a különleges jogrend bevezetése esetén a katonai igazgatási szerv képviselőjeMeghívottak Állandó (tanácskozási joggal):a székhely város polgármestere,a város polgármesterei által megválasztott számú polgármester,a vízügyi szerv képviselője,a katonai igazgatási szerv területi szervének képviselője,Magyar Közút Nonprofit Zrt. helyi vezetőjét,Járási Katasztrófavédelmi megbízottat,a Megyei Védelmi Bizottság TitkárságánakKépviselőjét,területi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét,békeidőszakban a MH Hadkiegszítő és KözpontiNyilvántartó Parancsnokság képviselőjét.



4.1.119. A Helyi Védelmi Bizottság feladatai HVB feladatai
Feladatok határidőben, helyzetnek megfelelően történő végrehajtása



4.1.120. A Helyi Védelmi Bizottság ülései, döntési folyamata
Döntés nyíltszavazássalHatározatVégr. felelős:Titkár

A Helyi Védelmi Bizottság a Megyei Védelmi Bizottság irányítása alatt, éves feladat- és pénzügyi terv alapján működő közigazgatási szerv.A területileg illetékes Megyei Védelmi bizottság üléseihez igazodva évente két rendes ülést tart, illetve azonnali kérdések megtárgyalása érdekében rendkívüli ülést kell összehívni.
A jegyzőkönyv, a meghozott határozatok és a jelenléti ív ülést követő 15 napon belülimegküldése a Megyei VédelmiBizottság részére.A katasztrófavédelmi feladatok ellátásával kapcsolatoselőterjesztésekről és döntésekről  a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervénekvezetőjének tájékoztatása A döntés dokumentálásáról a HVB titkára gondoskodik.



4.1.121. A Helyi Védelmi Bizottság döntési jogkörei, döntési folyamata
Döntés nyíltszavazással Határozat

A Helyi Védelmi Bizottság a Megyei Védelmi Bizottság irányítása alatt, éves feladat- és pénzügyi terv alapján működő közigazgatási szerv.A területileg illetékes Megyei Védelmi bizottság üléseihez igazodva évente két rendes ülést tart, illetve azonnali kérdések megtárgyalása érdekében rendkívüli ülést kell összehívni.
Határozat megküldése a MVB-nek, és kat.véd. területi szerv vezetőjének



4..1.122. A Helyi Védelmi Bizottság elnökének katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő települési veszélyelhárítási tervvel kapcsolatos feladataHVB Elnöke véleményezésre megküldi a katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének megkeresésselA katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetője egyetért a tervben foglaltakkal MegkeresésA katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetője nem ért egyetért a tervben foglaltakkal    Javaslat
A polgármester a települési veszélyelhárítási tervet jóváhagyásra megküldi a HVB elnökének

A HVB elnöke jóváhagyja a települési veszélyelhárításitervet, visszaküldi a polgármesternek
Átirat a javaslatról



4.1.123. A Helyi Védelmi Bizottság elnökének katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő részletes feladatai I.
MegkeresésMegbízás   MegkeresésMegkeresés, megbízásMegkeresés

 A Helyi Védelmi Bizottság elnökének katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő részletes feladatai I.
A HVB elnöke a katasztrófavédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos előterjesztésekről és döntésekről tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetőjét.

HVB döntés 



4.1.124. A Helyi Védelmi Bizottság elnökének katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő részletes feladatai II. (kitelepítés, visszatelepítés, befogadás)
UtasításMegkeresés Megkeresés

Megkeresés MegkeresésUtasítás
Kitelepítés, visszatelepítéselrendelése

Befogadáselrendelése
Befogadásvégrehajtása

Kitelepítés, visszatelepítésvégrehajtása



Ügyfél nyilatkozata a nemzetiségi hovatartozásáról(JH-FO)Ügyfél adatainak rögzítéseés/vagy ellenőrzése(JH-FO)

Közvetítést kérőkénti nyilvántartásba vétel(JH-FO) Nyilatkozat
Álláskeresési adatok rögzítéseés/vagy ellenőrzése(JH-FO)Profiling meghatározása és rögzítése(JH-FO)Együttműködés gyakoriságánakmeghatározása és rögzítése(JH-FO)Ügyfél nyilatkozata a közvetítéskérőkénti nyilvántartásba vételhez(JH-FO)

Közvetítést kérőként történő nyilvántartásba vételBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)4.2.1 Közvetítést kérőként történő nyilvántartásba vétel



Ügyfél kérése/bejelentéseközvetítéskérőkénti nyilvántartás lezárásához(JH-FO)
Közvetítést kérőkénti nyilvántartásbalezárása(JH-FO)

Közvetítést kérőként történő nyilvántartás lezárása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO) Ügyfél által benyújtottkérés/bejelentésÜgyfél adatainak ellenőrzése(JH-FO)Lezárás(JH-FO)Közvetítéskérőkénti nyilvántartás feltételeinek vizsgálata(JH-FO)
4.2.2 Közvetítést kérőként történő nyilvántartásba vétel lezárása



Álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtása(JH-FO)
Ellátás számfejtés előkészítése(JH-FO) Adatközlés álláskereső részére(JH-FO) Összesített Igazolásbiztosítotti időrőlÉves adó- és járulékigazolásSzámfejtési Időszak adatokEllátás megállapítása(JH-FO) Igazolás a levonásokról

KérelemJogosító idő vizsgálata(JH-FO)Álláskeresési járadék megállapítása és folyósításaBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)
Az ügyfél jogorvoslattal él(JH-FO) Intézkedés saját hatáskörben? (JH-FO)Érdemi vizsgálat nélkülielutasítás(JH-FO)Saját hatáskörben történő visszavonás (JH-FO) Iratfelterjesztés aKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntés(BAZMKH FFO) Elutasító határozatFelterjesztő levélMásodfokú határozatVisszavonó határozatDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH FFO)Döntés helybenhagyása(BAZMKH FFO) Döntés megváltoztatása(BAZMKH FFO)

Ellátást megállapító határozat
Végleges döntés(BAZMKH FFO; JH-FO)

Minden feltétel teljesül?Döntés előkészítés(JH-FO) Levél
IGEN

Megállapításhoz szükséges feltételek vizsgálata(JH-FO) NyilatkozatSzükséges dokumentumok vizsgálata(JH-FO) VisszautasítóhatározatNEM A kérelem visszautasítása(JH-FO)IGEN Rendelkezik a jogszabálybanelőírt jogosultsági idővel? NEMIGEN Rendelkezik a jogszabálybanelőírt dokumentumokkal? Függő hatályúvégzés(JH-FO)NEM Belföldi jogsegély kérés(JH-FO) Végzés
IGEN NEM

NEMLetiltások rögzítése(JH-FO)Adónyilatkozatok rögzítése(JH-FO) Hiánypótlás(JH-FO)Jogviszonyadatok rögzítése(JH-FO) VégzésJogviszonyszámításAdónyilatkozatIGEN Teljesítette-e a hiánypótlást?
IGEN

Eljárás megszüntetése(JH-FO)IGEN NEM Végzés
FHT értesítés küldés(JH-FO)

4.2.3 Álláskeresési járadék megállapítása és folyósítása
NEM



Szüneteletetés kérése(álláskereső vagy ügyében eljáró személy)(JH-FO) Az álláskereső másfajtaellátásban részesül(JH-FO)
Álláskereső kérelmehatósági bizonyítvány kiállítására(JH-FO)

Ellátás számfejtéselőkészítése(JH-FO)Adatközlésálláskereső részére(JH-FO) Összesített igazolás biztosítotti időrőlÉves adó- és járulékigazolásSzámfejtési időszakadatokSzünetelés(JH-FO) Igazolás a levonásokrólKérelem

Álláskeresési járadék szüneteltetéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)

Hatósági bizonyítványkiállítása(JH-FO) Hatósági bizonyítványÁlláskeresési járadék szünetel(JH-FO)

A jogszabályban meghatározottszünetelési feltételek bekövetkezténekvizsgálata(JH-FO) Az álláskereső rövid időtartamúkeresőtevékenységet folytat(JH-FO) BejelentésAz esemény rögzítése(JH-FO)
4.2.4. Álláskeresési járadék szüneteltetése



Megszűnés kérése(álláskereső vagy ügyében eljáró személy)(JH-FO) Álláskereső kérelme(JH-FO)
Álláskereső kérelmehatósági bizonyítványkiállítására(JH-FO)

Ellátás számfejtéselőkészítése(JH-FO)Adatközlésálláskereső részére(JH-FO) Összesített igazolás biztosítotti időrőlÉves adó- és járulékigazolásSzámfejtési időszakadatokMegszűnés(JH-FO) Igazolás a levonásokról
Jegyzőkönyv

Kérelem

Álláskeresési járadék megszűnése és az azzal kapcsolatos feladatokBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)

Hatósági bizonyítványkiállítása(JH-FO) Hatósági bizonyítványÁlláskeresési járadék megszűnése(JH-FO)

A jogszabályban meghatározottmegszűnési feltételek vizsgálata(JH-FO)
Az álláskeresési ellátás folyósítási idejét kimerítette megszűnési ok esetén(JH-FO)

Az álláskereső keresőtevékenységet folytat(JH-FO) Bejelentés
Hatósági bizonyítványaktív korúak ellátásáhozÁlláskereső kérelmehatósági bizonyítvány kiállítására(JH-FO)

4.2.5 Álláskeresési járadék megszűnése és az azzal kapcsolatos feladatok
Megfelel?(JH-FO)

IG
E
N



Az álláskereső keresőtevékenységetfolytat, és bejelentési kötelezettségételmulasztotta(JH-FO)A jogszabályban meghatározottmegszüntetési ok bekövetkezténekvizsgálata(JH-FO) Ellátás számfejtésElőkészítése(JH-FO)Adatközlésálláskereső részére(JH-FO) Összesített igazolás biztosítotti időrőlÉves adó- és járulékigazolásSzámfejtési időszakadatokEllátás megszüntetése(JH-FO) Igazolás a levonásokról
HatározatAz álláskeresőt töröltéka nyilvántartásból(JH-FO)Álláskeresési járadék megszüntetése  és az azzal kapcsolatos feladatokBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)

Megszüntető határozatAz álláskereső nyilvántartásból való törlése(JH-FO)Keresőtevékenység bejelentése(JH-FO) Bejelentés
4.2.6 Álláskeresési járadék megszüntetése és az azzal kapcsolatos feladatok

Intézkedés saját hatáskörben? (JH-FO)Érdemi vizsgálat nélkülielutasítás(JH-FO)Saját hatáskörben történő visszavonás (JH-FO) Iratfelterjesztés aKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntés(BAZMKH FFO) Elutasító határozatFelterjesztő levélMásodfokú határozatVisszavonó határozatDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH FFO)Döntés helybenhagyása(BAZMKH FFO) Döntés megváltoztatása(BAZMKH FFO) Végleges döntés(BAZMKH FFO; JH-FO)IGENIGEN NEMAz ügyfél jogorvoslattal él(JH-FO) IGENNEM



Álláskeresési járadék megszüntetése munkaviszony létesítése miatt,az ellátás folyósítási idejének kimerítésétmegelőzően történt(JH-FO) KérelemKérelem benyújtása(JH-FO)Álláskeresési járadék fennmaradó időtartamára járó juttatásmegállapítása és folyósításaBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)

Álláskeresési járadék fennmaradóIdőtartamára járó juttatás megállapítása(BAZMKH FFO; JH-FO)
Minden feltétel teljesül?Megállapításhoz szükséges feltételek vizsgálata(JH-FO)Munkaszerződés vizsgálata(JH-FO) VisszautasítóhatározatIGEN Kérelem visszautasítása(JH-FO)NEMRendelkezik a jogszabálybanelőírt dokumentumokkal? Hiánypótlás(JH-FO)IGEN VégzésNEMTeljesítette-e ahiánypótlást? Eljárás megszüntetése(JH-FO) VégzésKérelem benyújtása jogszabályban előírt időpontig megtörtént-e?(JH-FO) NEMIGEN IG EN NEM

4.2.7 Álláskeresési járadék fennmaradó időtartamára járó juttatás megállapítása és folyósítása
Ellátás számfejtés előkészítése(JH-FO) Adatközlés álláskereső részére(JH-FO) Összesített igazolás biztosítotti időrőlÉves adó- és járulékigazolásSzámfejtési Időszak adatokEllátás megállapítása(JH-FO) Igazolás a levonásokrólAz ügyfél jogorvoslattal él(JH-FO)IGENIntézkedés saját hatáskörben? (JH-FO)Érdemi vizsgálat nélkülielutasítás(JH-FO)Saját hatáskörben történő visszavonás (JH-FO) Iratfelterjesztés aKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntés(BAZMKH FFO) Elutasító határozatFelterjesztő levélMásodfokú határozatVisszavonó határozatDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH FFO)Döntés helybenhagyása(BAZMKH FFO) Döntés megváltoztatása(BAZMKH FFO)IGENIGEN NEM

Függő hatályú végzés(JH-FO) Végzés
Ellátást megállapító határozatNEM



Kérelem benyújtása(JH-FO)
Ellátás számfejtés előkészítése(JH-FO) Adatközlés álláskereső részére(JH-FO) Összesített igazolás biztosítotti időrőlÉves adó- és járulékigazolásSzámfejtési Időszak adatokEllátás megállapítása(JH-FO) Igazolás a levonásokról

KérelemNyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása és folyósításaBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)
Az ügyfél jogorvoslattal él(JH-FO) Ellátást megállapító határozat

Minden feltétel teljesül?Döntés előkészítés(JH-FO) LevélMegállapításhoz szükséges feltételek vizsgálata(JH-FO) NyilatkozatSzükséges dokumentumokvizsgálata(JH-FO) VisszautasítóhatározatNEM A kérelem visszautasítása(JH-FO)IGEN Rendelkezik a jogszabálybanelőírt jogosultsági idővel? NEMIGEN Rendelkezik a jogszabálybanelőírt dokumentumokkal? Hiánypótlás(JH-FO)NEM Belföldi jogsegély kérés(JH-FO) VégzésNEMLetiltások rögzítése(JH-FO)Adónyilatkozatok rögzítése(JH-FO) Függő hatályú végzés(JH-FO)Szolgálati idő rögzítése(JH-FO) VégzésAdónyilatkozatTeljesítette-e a hiánypótlást?
IGEN

Eljárás megszüntetése(JH-FO)IGEN NEM Végzés
FHT értesítés küldés(JH-FO)

I GE N
4.2.8 Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása és folyósítása

Intézkedés saját hatáskörben? (JH-FO)Érdemi vizsgálat nélkülielutasítás(JH-FO)Saját hatáskörben történő visszavonás (JH-FO) Iratfelterjesztés aKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntés(BAZMKH FFO) Elutasító határozatFelterjesztő levélMásodfokú határozatVisszavonó határozatDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH FFO)Döntés helybenhagyása(BAZMKH FFO) Döntés megváltoztatása(BAZMKH FFO) Végleges döntés(BAZMKH FFO; JH-FO)IGENIGEN NEMNEM



Megszűnés kérése(álláskereső vagy ügyében eljáró személy)(JH-FO) A jogszabályban meghatározottmegszűnési feltételeknek megfelel?(JH-FO)
Álláskereső kérelmehatósági bizonyítvány kiállítására(JH-FO)

Ellátás számfejtéselőkészítése(JH-FO)Adatközlésálláskereső részére(JH-FO) Összesített igazolás biztosítotti időrőlÉves adó- és járulékigazolásSzámfejtési időszakadatokMegszűnés(JH-FO) Igazolás a levonásokról
Jegyzőkönyv

Kérelem
Megszűnési kérelem(JH-FO) Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszűnése és az azzal kapcsolatos feladatokBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)

Hatósági bizonyítványkiállítása(JH-FO) Hatósági bizonyítvány
IGEN

Álláskeresési járadék megszűnése(JH-FO)

4.2.9 Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszűnése  és az azzal kapcsolatos feladatok



Szünetelés kérése(álláskereső vagy ügyében eljáró személy)(JH-FO) Az álláskereső másfajta ellátásban részesül(JH-FO)
Álláskereső kérelmehatósági bizonyítvány kiállítására(JH-FO)

Ellátás számfejtéselőkészítése(JH-FO)Adatközlésálláskereső részére(JH-FO) Összesített igazolás biztosítotti időrőlÉves adó- és járulékigazolásSzámfejtési időszakadatokSzünetelés(JH-FO) Igazolás a levonásokrólKérelem

Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)

Hatósági bizonyítványKiállítása(JH-FO) Hatósági bizonyítványNyugdíj előtti álláskeresési segély szünetel(JH-FO)

A jogszabályban meghatározottszünetelési feltételek bekövetkeztek?F(JH-FO) Az álláskereső keresőtevékenységet folytat(JH-FO) BejelentésI GENAz esemény rögzítése(JH-FO)
4.2.10 Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése



”Beküldött” állapotú kérelem papír alapú benyújtása(közfoglalkoztató) Munkaerőigény benyújtása/Párosítás(közfoglalkoztató); Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (JH FO)Kérelem tartalmi és formai követelmények megfelel?(JH-FO) Döntés előkészítése(JH-FO)Függő hatályú végzésmeghozatala(JH-FO)NEMHiánypótlás szükséges?(JH-FO)Hiánypótlás megtörtént?(JH-FO) Kérelem visszautasítása(JH-FO) Támogatásnak helyt adó döntés, hatósági szerződés megkötése(JH-FO)

Kérelem
Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzésVisszautasító végzés Érdemi döntés(JH-FO)

Kérelem rögzítése a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében (ktk.munka.hu)(közfoglalkoztató)
Hatósági szerződés

4.2.11. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának megállapításával kapcsolatos feladatok
NEMIGENIGEN IGENNEM

Munkaerőigény bejelentőlap

Támogatás megállapítása(JH-FO)Ügy lezárása(JH-FO)



Hatósági szerződés megkötéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)Előleg megállapításra került? (JH-FO)Előleg utalása(JH-FO)Előleg sablonozása az FPIRrendszerben(JH-FO)
Havi elszámolások benyújtása (közfoglalkoztató)Elszámolások ellenőrzése(JH-FO)Elszámolás rögzíthető?(JH-FO)Elszámolások rögzítése az IR rendszerbe(JH-FO)Szakmai teljesítés igazolások elkészítése(JH-FO)Utalásra átadás(JH-FO)Hiánypótlásra felszólítás(JH-FO)Hiánypótlás megtörtént?(JH-FO)Támogatás kifizetésének megtagadása(JH-FO) Utolsó havi elszámoláskor a túlfizetés ill. előleg elszámolások korrigálása szükséges?(JH-FO)Fizetési felszólítás küldése a közfoglalkoztatónak(JH-FO)Visszafizette? (JH-FO)

Hiánypótlásra felszólító végzés Átutalást kérő bizonylatFelszólító levél
Szakmaiteljesítésigazolás

Hatósági szerződés lezárása(JH-FO)Visszakövetelési eljárás megindítása(JH-FO)

4.2.12. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzügyi feladatokIGEN NEM IGENNEMNEM IGEN
NEMIGEN IGENNEM



Hatósági szerződés megkötéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)Módosítás okának, feltételeinek vizsgálata(JH-FO)Megalapozott a kérelem?(JH-FO)Hiánypótlás szükséges?(JH-FO) Függő hatályú végzés(JH-FO)Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) NEM Érdemi döntés(JH-FO)Hatósági szerződés módosítása(JH-FO)
Értesítés hatósági szerződés módosításához való hozzájárulás megtagadásáról 

Módosított hatósági szerződés
Foglalkoztatási Főosztály értesítése, kérelem felterjesztése(JH-FO)4.2.13. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási hatósági szerződés módosításával kapcsolatos feladatok

IGENNEM IGENNEMIGEN Hatósági szerződés módosítása(JH-FO)



Hatósági szerződés megkötéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)Havi elszámolások benyújtása (közfoglalkoztató)Elszámolások ellenőrzése(JH-FO)Szakmai teljesítés igazolás(JH-FO)Utalásra átadás(JH-FO)Van még elszámolási kötelezettsége?(JH-FO) IGEN Szerződésben foglalt feladatok megvalósultak?(JH-FO)Utolsó havi elszámoláskor a túlfizetés ill. előleg elszámolások korrigálása szükséges?(JH-FO)Fizetési felszólítás küldése a közfoglalkoztatónak(JH-FO)Visszafizette? (JH-FO)Hiánypótlásra felszólítás(JH-FO) NEMSzerződés szegés történt?(JH-FO) Záró beszámoló benyújtása(közfoglalkoztató)Keretfelszabadítás(JH-FO)Hatósági szerződés lezárása(JH-FO) Visszakövetelési eljárás megindítása(JH-FO)

SzakmaiteljesítésigazolásÁtutalást kérő bizonylatHiánypótlásra felszólító végzés Fizetési felszólítás

4.2.14. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási hatósági szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
IGENNEM NEMIGENNEMIGEN IGENNEM

Elszámoló lap



Előzetes tervezet ellenőrzése szakmai, formai és költséghatékonysági szempontbólBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO) Előzetes tervezet véglegesítése a KTK rendszerben(JH-FO; közfoglalkoztató)Előzetes tervezet átdolgozása(JH-FO) Tervtárgyalás megtartása egyedi mintaprogram esetén(JH-FO) Tervezetről szólónyilatkozatJárási hivatal javaslatával együtt felterjeszti a kormányhivatal felé(JH-FO)
Előzetes tervezet rögzítése a KTK rendszerbenFelelős: közfoglalkoztató Eljárás megszüntetése(JH-FO)

Kormányhivatal javaslatával együtt felterjeszti a közfoglalkoztatásért felelős miniszter felé(BAZMKH FFO)Miniszteri döntés(Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály)Kérelem benyújtása a járási hivatal felé(közfoglalkoztató) Hatósági szerződés megkötése(JH-FO) HatóságiszerződésMunkaerőigény benyújtása/Párosítás(JH-FO; közfoglalkoztató)
4.2.15. Járási startmunka mintaprogramok támogatásának megállapításával kapcsolatos feladatokMegfelelő a tervezet?(JH-FO) Kérelem visszautasítása(JH-FO)NEM IGEN Végzés kérelem visszautasításárólVégzés eljárás megszüntetéséről

Támogatás megállapítása(JH-FO) Értesítés miniszteri döntésről



Hatósági szerződés megkötéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)Előleg megállapításra került? (JH-FO)Előleg utalása(JH-FO)Előleg sablonozása az FPIRrendszerben(JH-FO)
Havi elszámolások rögzítése a KTK rendszerben (közfoglalkoztató)Elszámolások ellenőrzése(JH-FO)Elszámolás rögzíthető?(JH-FO)Elszámolások befogadásaaz IR rendszerbe(JH-FO)Szakmai teljesítés igazolások elkészítése(JH-FO)Utalásra átadás(JH-FO)Hiánypótlásra felszólítás(JH-FO)Hiánypótlás megtörtént?(JH-FO)Támogatás kifizetésének megtagadása(JH-FO) Utolsó havi elszámoláskor a túlfizetés ill. előleg elszámolások korrigálása szükséges?(JH-FO)Fizetési felszólítás küldése a közfoglalkoztatónak(JH-FO)Visszafizette? (JH-FO)

Hiánypótlásra felszólító végzés Átutalást kérő bizonylatFelszólító levél
Szakmaiteljesítésigazolás

Hatósági szerződés lezárása(JH-FO)Visszakövetelési eljárás megindítása(JH-FO)

4.2.16. Járási startmunka mintaprogramokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokIGEN NEM IGENNEMNEM IGEN
NEMIGEN IGENNEM



Módosítás okának, feltételeinek vizsgálataBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (JH-FO)Megfelelő?(JH-FO)Hiánypótlás szükséges?(JH-FO)Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO) Érdemi döntés(JH-FO)Hatósági szerződés módosítása(JH-FO)
Értesítés hatósági szerződés módosításához való hozzájárulás megtagadásáról 

Módosított hatósági szerződés
Foglalkoztatási Főosztály értesítése, kérelem felterjesztése(JH-FO)Belügyminisztérium tájékoztatása, kérelem felterjesztéseBAZMKH-FFO Járási hivatal tájékoztatásaBAZMKH-FFO

4.2.17. Járási startmunka mintaprogramok hatósági szerződésének módosításával kapcsolatos feladatokNEM IGEN
IGEN NEMNEM IGEN

Hatósági szerződés módosítása(JH-FO)



Hatósági szerződés megkötéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)Havi elszámolások benyújtása a KTK rendszerben(közfoglalkoztató)Elszámolások ellenőrzése(JH-FO)Szakmai teljesítés igazolások elkészítése(JH-FO)Utalásra átadás(JH-FO)Van még elszámolási kötelezettsége?(JH-FO) IGEN Szerződésben foglalt feladatok megvalósultak?(JH-FO)Utolsó havi elszámoláskor a túlfizetés ill. előleg elszámolások korrigálása szükséges?(JH-FO)Fizetési felszólítás küldése a közfoglalkoztatónak(JH-FO)Visszafizette? (JH-FO)Hiánypótlásra felszólítás(JH-FO) NEMSzerződés szegés történt?(JH-FO) Záró beszámoló benyújtása(közfoglalkoztató)Keretfelszabadítás(JH-FO)Hatósági szerződés lezárása(JH-FO) Visszakövetelési eljárás megindítása(JH-FO)

SzakmaiteljesítésigazolásÁtutalást kérő bizonylatHiánypótlásra felszólító végzés Fizetési felszólításIGENNEM NEMIGENNEMIGEN IGENNEM
Elszámoló lap4.2.18. Járási startmunka mintaprogramok hatósági szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéseElszámolások befogadása az IR rendszerbe(JH-FO)



Kérelem érkezéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (JH-FO)Ügyfél személyazonosságának megállapítása érvényes okmányok alapján(JH-FO)Kérelem megvizsgálása(JH-FO)Hatósági bizonyítvány kiállítása, átadása az ügyfél részére(JH-FO)Kérelem rögzítése az IR rendszerben(JH-FO) Hatósági bizonyítvány
4.2.19. Hatósági bizonyítvány kiállítása álláskeresési nyilvántartásrólHatáskör, illetékesség fennáll?(JH-FO) Kérelem áttétele a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező járási hivatalhoz(JH-FO)Áttételt elrendelő végzésNEMIGEN



Kérelem érkezéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (JH-FO)Ügyfél személyazonosságának megállapítása érvényes okmányok alapján(JH-FO)Kérelem megvizsgálása(JH-FO)Hatósági bizonyítvány kiállítása, átadása az ügyfél részére(JH-FO)Ügyfél álláskeresési státuszának megvizsgálása az IR rendszerben(JH-FO) Hatósági bizonyítványKérelem rögzítése az IR rendszerben(JH-FO)
4.2.20. Hatósági bizonyítvány aktív korúak ellátása iránti kérelemhezHatáskör, illetékesség fennáll?(JH-FO) Kérelem áttétele a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező járási hivatalhoz(JH-FO)Áttételt elrendelő végzésNEMIGEN



Hivatalból történő eljárás megindítása(JH-FO)A jogszabályban meghatározottmegszüntetési feltételek Bekövetkeztének vizsgálata(JH-FO) BejelentésÜgyfél kéri ellátása megszüntetését(JH-FO)Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése és az azzal kapcsolatos feladatokBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)
Ellátás számfejtés előkészítése(JH-FO) Adatközlés álláskereső részére(JH-FO) Összesített igazolás biztosítotti időrőlÉves adó- és járulékigazolásSzámfejtési Időszak adatokEllátás megszüntetése(JH-FO) Igazolás a levonásokrólAz ügyfél jogorvoslattal él(JH-FO)IGEN Intézkedés saját hatáskörben? (JH-FO)Érdemi vizsgálat nélkülielutasítás(JH-FO)Saját hatáskörben történő visszavonás (JH-FO) Iratfelterjesztés aKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntés(BAZMKH FFO) Elutasító határozatFelterjesztő levélMásodfokú határozatVisszavonó határozatDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH FFO)Döntés helybenhagyása(BAZMKH FFO) Döntés megváltoztatása(BAZMKH FFO) Végleges döntés(BAZMKH FFO; JH-FO)IGENIGEN NEMNEM

4.2.21 Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése és az azzal kapcsolatos feladatok
Megszüntető határozat



Szünetelés megszüntetésének és azellátás továbbfolyósításának kérése(álláskereső vagy ügyében eljáró személy)(JH-FO)
Ellátás számfejtés előkészítése(JH-FO) Adatközlés álláskereső részére(JH-FO) Összesített igazolás biztosítotti időrőlÉves adó- és járulékigazolásSzámfejtési időszakadatokEllátás továbbfolyósítása(JH-FO) Igazolás a levonásokról

Jogviszonyadatok rögzítése(JH-FO)
Az ügyfél jogorvoslattal él(JH-FO) Ellátást továbbfolyósítóhatározatKeresőtevékenység miattszünetelt az ellátást?Ügyfél nyilatkozata a továbbfolyósítás feltételeiről(JH-FO)Megállapításhoz szükséges feltételek és dokumentumokvizsgálata(JH-FO)Esemény rögzítése(JH-FO) NEM A jogszabályban meghatározottszüneteltetési ok megszűnt?(JH-FO) NyilatkozatIGENNEM

Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetésénekmegszüntetése és továbbfolyósításaBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)
Az ügyfél álláskeresési ellátásrajogosultságot szerzett?(JH-FO) IGEN Álláskeresési járadék megállapítása(JH-FO)Álláskeresési ellátás folyósítási idejénekkimerítését követően(JH-FO)

4.2.22 Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetésének megszüntetése és továbbfolyósításaIGEN
Intézkedés saját hatáskörben? (JH-FO)Érdemi vizsgálat nélkülielutasítás(JH-FO)Saját hatáskörben történő visszavonás (JH-FO) Iratfelterjesztés aKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntés(BAZMKH FFO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH FFO)Döntés helybenhagyása(BAZMKH FFO) Döntés megváltoztatása(BAZMKH FFO) Végleges döntés(BAZMKH FFO; JH-FO)

IGEN IGEN NEM Elutasító határozatFelterjesztő levélVisszavonó határozatMásodfokú határozat
NEMIGEN



Álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtása(JH-FO)

Ellátás megállapítása(JH-FO)

KérelemHiánypótlás és belföldi jogsegély álláskeresési ellátások esetébenBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)
Döntés előkészítés(JH-FO) Jogszabályban előírt érvényes dokumentumokálláskeresési ellátás megállapításához(JH-FO)

Szükséges dokumentumok vizsgálata(JH-FO) Az ügyfél NEM Rendelkezik a jogszabálybanelőírt dokumentumokkal?Hiánypótlás(JH-FO) Belföldi jogsegély kérés(JH-FO) Belföldi jogsegélytkérő levél
NEMTeljesítette-e határidőrea hiánypótlást? Eljárás megszüntetése(JH-FO)IGEN VégzésDokumentumok vizsgálata(JH-FO) Végzés

4.2.23 Hiánypótlás és belföldi jogsegély álláskeresési ellátások esetében
Függő hatályú végzés(JH-FO) Végzés



Szünetelés megszüntetésének és azellátás továbbfolyósításának kérése(álláskereső vagy ügyében eljáró személy)(JH-FO)
Ellátás számfejtés előkészítése(JH-FO) Adatközlés álláskereső részére(JH-FO) Összesített igazolás biztosítotti időrőlÉves adó- és járulékigazolásSzámfejtési Időszak adatokEllátás továbbfolyósítása(JH-FO) Igazolás a levonásokról

Jogviszonyadatok rögzítése(JH-FO)
Az ügyfél jogorvoslattal él(JH-FO) Ellátást továbbfolyósítóhatározat

Ügyfél nyilatkozata A továbbfolyósítás feltételeiről(JH-FO)Esemény rögzítése(JH-FO) A jogszabályban meghatározottszüneteltetési ok megszűnt?(JH-FO) NyilatkozatIGENÁlláskeresési járadék szüneteltetésének megszüntetése és továbbfolyósításaBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)
Letiltás adatok ellenőrzése(JH-FO)

4.2.24 Álláskeresési járadék szüneteltetésének megszüntetése és továbbfolyósítása

Intézkedés saját hatáskörben? (JH-FO)Érdemi vizsgálat nélkülielutasítás(JH-FO)Saját hatáskörben történő visszavonás (JH-FO) Iratfelterjesztés aKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntés(BAZMKH FFO) Elutasító határozatFelterjesztő levélMásodfokú határozatVisszavonó határozatDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH FFO)Döntés helybenhagyása(BAZMKH FFO) Döntés megváltoztatása(BAZMKH FFO) Végleges döntés(BAZMKH FFO; JH-FO)IGENIGEN NEMNEM IGEN



Az ügyfél tájékoztatása a jogairól és kötelezettségeiről(JH-FO)
Nyilvántartásba vétel(JH-FO)

Ügyfél álláskeresési adatainakrögzítése / ellenőrzése(JH-FO)
Az ügyfél jogorvoslattal él(JH-FO) Hatóságibizonyítvány

Az IR programban aktív kapcsolatbeállítása / ellenőrzése(JH-FO) Az álláskereső személyes adatainaknyilvántartásba vétele / ellenőrzése(JH-FO)Álláskeresőként és pályakezdő álláskeresőként történő nyilvántartásba vételBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)
Ügyfél nyilvántartásba vételi kérelme(JH-FO) Keresett állás jellemző;Munkaerőpiaci jellemzőkProfiling meghatározásaElhelyezkedést korlátozó tényezőkIskolai végzettség, szakképesítés,speciális ismeretek KérelemNyilvántartásba vétel típusának meghatározása(álláskereső vagy pályakezdő)(JH-FO)Ügyfél nyilatkozata nyilvántartásba vételifeltételeknek való megfelelésről(JH-FO) NyilatkozatSzükséges dokumentumok vizsgálata(JH-FO) Rendelkezik a szükségesdokumentumokkal? Hiánypótlás(JH-FO) VégzésNEMTeljesítette a hiánypótlást? NEMIGEN

Elutasítás(JH-FO)
Eljárás megszüntetése(JH-FO)Ügyfél kérelme hatósági bizonyítványkiállítására(JH-FO) VégzésIGENMinden feltételnekmegfelel?IGEN

Határozat
Intézkedés saját hatáskörben? (JH-FO)Érdemi vizsgálat nélkülielutasítás(JH-FO)Saját hatáskörben történő visszavonás (JH-FO) Iratfelterjesztés aKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntés(BAZMKH FFO) Elutasító határozatFelterjesztő levélMásodfokú határozatVisszavonó határozatDöntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH FFO)Döntés helybenhagyása(BAZMKH FFO) Döntés megváltoztatása(BAZMKH FFO) Végleges döntés(BAZMKH FFO; JH-FO)IGENIGEN NEM

4.2.25 Álláskeresőként és pályakezdő álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel



Nyilvántartás szüneteltetésének kérése(álláskereső vagy ügyében eljáró személy)(JH-FO)
Álláskereső kérelmehatósági bizonyítvány kiállítására(JH-FO)Nyilvántartásszünetelés(JH-FO) Kérelem

Álláskeresőként és pályakezdő álláskeresőként való nyilvántartás szüneteltetéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)

Hatósági bizonyítványkiállítása(JH-FO) Hatósági bizonyítványÁlláskeresői és pályakezdő álláskeresői nyilvántartás szünetel(JH-FO)

A jogszabályban meghatározottszünetelési feltételek bekövetkeztének vizsgálata(JH-FO)Az esemény rögzítése(JH-FO)Dokumentumon vizsgálata(JH-FO)Ügyfél adatainak ellenőrzése(JH-FO)
4.2.26 Álláskeresőként és pályakezdő álláskeresőként való nyilvántartás szüneteltetése



Nyilvántartás szüneteltetési ok megszűnésének bejelentése(álláskereső vagy ügyében eljáró személy)(JH-FO)
Álláskereső kérelmehatósági bizonyítvány kiállítására(JH-FO)Nyilvántartásszünetelés megszüntetése(JH-FO) Kérelem

Álláskeresőként és pályakezdő álláskeresőként való nyilvántartásszüneteltetésének megszüntetéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)

Hatósági bizonyítványkiállítása(JH-FO) Hatósági bizonyítványÁlláskeresői és pályakezdő álláskeresői nyilvántartásszüneteltetésének megszűnése(JH-FO)

A jogszabályban meghatározottszünetelési feltételek megszűnésének vizsgálata(JH-FO)Az esemény rögzítése(JH-FO)Dokumentumon vizsgálata(JH-FO)Ügyfél adatainak ellenőrzése(JH-FO)
Jogviszony adatok rögzítése(JH-FO)

4.2.27 Álláskeresőként és pályakezdő álláskeresőként való nyilvántartás szüneteltetésének megszüntetése



A nyilvántartás törlése kötelezettség elmulasztásamiatt következett be? 
A jogszabályban meghatározotttörlésre okot adó körülmények vizsgálata(JH-FO)

Nyilvántartás törlése(JH-FO) Törlő határozatTörlésre okot adó körülményre vonatkozódokumentumok vizsgálata(JH-FO)
Az álláskereső és a pályakezdő álláskereső törléseaz álláskeresőként történő nyilvántartásbólBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)

Jogorvoslattal él az ügyfél? (JH-FO) Hatósági bizonyítványEgyéni cselekvési terv lezárása(JH-FO)
Az álláskereső adatainak ellenőrzése(JH-FO)

IGENNEMÁlláskereső kérelmehatósági bizonyítvány kiállítására(JH-FO)FHT értesítés (JH-FO)Esemény rögzítése(JH-FO)
4.2.28 Az álláskereső és a pályakezdő álláskereső törlése az álláskeresőként történő nyilvántartásból

Intézkedés saját hatáskörben? (JH-FO)Érdemi vizsgálat nélkülielutasítás(JH-FO)Saját hatáskörben történő visszavonás (JH-FO) Iratfelterjesztés aKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntés(BAZMKH FFO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH FFO)Döntés helybenhagyása(BAZMKH FFO) Döntés megváltoztatása(BAZMKH FFO) Végleges döntés(BAZMKH FFO; JH-FO)IGENIGEN NEM Elutasító határozatFelterjesztő levélMásodfokú határozatVisszavonó határozat



A nem teljesített jelentkezésrögzítése az IR-ben(JH-FO) NyilvántartásSzankciós törlése(JH-FO) Törlő határozatEgyéni cselekvési terv lezárása(JH-FO)Az álláskereső és a pályakezdő álláskereső szankciós törlésejelentkezési kötelezettség elmulasztása miattBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)
Az ügyfél jogorvoslattal él(JH-FO)

NEM
Az álláskeresőjelentkezési kötelezettségének személyesen vagy elektronikus levél útján nem tett eleget(JH-FO)FHT értesítés Járási HivatalHatósági Osztálya felé(JH-FO)Ügyfél igazolási kérelmet nyújt be(JH-FO) Az igazolási kérelem elfogadásaIGEN ElutasításNyilvántartásSzankciós törlésének visszavonása(JH-FO) Visszavonó határozatFHT értesítés visszavonása(JH-FO)

4.2.29 Az álláskereső és a pályakezdő álláskereső szankciós törlése jelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt

Intézkedés saját hatáskörben? (JH-FO)Érdemi vizsgálat nélkülielutasítás(JH-FO)Saját hatáskörben történő visszavonás (JH-FO) Iratfelterjesztés aKormányhivatal felé(JH-FO)Másodfokú döntés(BAZMKH FFO)Döntés megsemmisítése és új eljárás lefolytatására kötelezés(BAZMKH FFO)Döntés helybenhagyása(BAZMKH FFO) Döntés megváltoztatása(BAZMKH FFO) Végleges döntés(BAZMKH FFO; JH-FO)IGENIGEN NEM Elutasító határozatFelterjesztő levélMásodfokú határozatVisszavonó határozat



Ügyfél adatainak rögzítéseés/vagy ellenőrzése(JH-FO)

Szolgáltatást kérőként történőnyilvántartásba vétel(JH-FO)
Nyilatkozat

Álláskeresési adatok rögzítéseés/vagy ellenőrzése(JH-FO)Egyéni cselekvési terv meghatározása és rögzítése(JH-FO)Ügyfél nyilatkozata a szolgáltatáskérőkénti nyilvántartásba vételhez(JH-FO)Ügyfél által igényelt szolgáltatások körének meghatározása(JH-FO)

Szolgáltatást kérőként történő nyilvántartásba vételBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)
Profiling meghatározása és rögzítése(JH-FO) Egyéni cselekvési terv

Ügyfél szolgáltatásra történő irányítása(JH-FO) Külső irányító lapBelső irányító lapÜgyfél tájékoztatása(JH-FO) Tájékoztató levél

4.2.30 Szolgáltatást kérőként történő nyilvántartásba vétel



Ügyfél adatainak ellenőrzése(JH-FO)

Szolgáltatást kérőkénti nyilvántartás lezárása(JH-FO)
Egyéni cselekvési terv lezárása(JH-FO)

Szolgáltatást kérőként történő nyilvántartás lezárásaBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)
Tanácsadói munkanapló

Nyilvántartás lezárása(JH-FO)
Igénybe vett szolgáltatások rögzítése(JH-FO)Igénybe vett szolgáltatások lezárása(JH-FO) Tanácsadói munkanaplóMeghiúsult szolgáltatások rögzítése(JH-FO) Az igényelt szolgáltatások megvalósultak-e?(JH-FO)NEM IGEN

4.2.31 Szolgáltatást kérőként történő nyilvántartásba vétel lezárása



 Más szervtől érkezett megkeresés, információkérés,belföldi jogsegély kérés osztályra történő érkezése(JH-FO)
Igazolás,hatósági bizonyítvány kiállítása(JH-FO)

Más szervtől érkezett megkeresés, információkérés, belföldi jogsegély kérésBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)

Más szervtől érkezett megkeresésre, információkérésre,belföldi jogsegély kérésre válasz(JH-FO)

Érkeztetés, iktatás(JH-FO)Az ügyfél személyes adatainak ellenőrzése - akinek adataira az adatkérés irányul(JH-FO)Ügyfél nyilvántartásban szereplő adatainak,lekérdezése, vizsgálata(JH-FO) Hatósági bizonyítványVálaszlevélIgazolás

4.2.32 Más szervtől érkezett megkeresés, információkérés, belföldi jogsegély kérés



Az ügyfél tájékoztatása a jogairól és kötelezettségeiről(JH-FO)Profiling és egyéni cselekvési tervBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)

Profiling és egyéni cselekvési terv meghatározása és lezárása(JH-FO)

Az álláskereső személyes adatainaknyilvántartásba vétele / ellenőrzése(JH-FO)Ügyfél kategorizálás (profiling)elvégzése objektív tényezők alapján.(JH-FO)Tájékoztatás ellátásokról, szolgáltatásokról(JH-FO) Egyéni cselekvési tervHatósági bizonyítványElső vagy közbenső interjú elkészítése(JH-FO) Nyilvántartásba vétel(JH-FO)Egyéni cselekvési terv felülvizsgálata:jogszabályban előírt esetekben(JH-FO)Egyéni cselekvési terv elemeinekmeghatározása(közösen az ügyféllel)(JH-FO) Egyéni cselekvési terv- felülvizsgálataMeghiúsult elemek lezárása(JH-FO)Megvalósult elemek lezárása(JH-FO)Új elemek rögzítése(JH-FO)Az ügyfelet törölték a nyilvántartásból?Egyéni cselekvési terv lezárása(JH-FO) NEMIGEN
4.2.33 Profiling és egyéni cselekvési terv



Általános tájékoztatás nyújtása a járási hivatalbanmegjelenő álláskeresők és munkáltatók részéreaz EURES szolgáltatásaival kapcsolatban.(JH-FO)

EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatok(JH-FO) Tájékoztató levél
Tájékoztatás nyújtás az EURES tanácsadókáltal ajánlott álláshelyekről.(JH-FO)Az ügyfél segítése az általa kiválasztott állásajánlatokra történő a jelentkezésben és az önéletrajz továbbításában.(JH-FO)A beérkező megkeresések EURES-tanácsadóhoz történő irányítása,az EURES-tanácsadó tájékoztatása(JH-FO)

EURES-sel kapcsolatos feladatokBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)
Álláskeresési ellátását/jogosultságát exportálni/importálnikívánó álláskeresők migráns ügyintézőhöz való irányítása(JH-FO)

4.2.34 EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatok



Kérelem érkezéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (BAZMKH JH-FO)Ügyfél személyazonosságának megállapítása érvényes okmányok alapján(JH-FO)Kérelem megvizsgálása(JH-FO)
Hatósági bizonyítvány kiállítása, átadása az ügyfél részére(JH-FO)
Ügyfél álláskeresési státuszának megvizsgálása az IR rendszerben(JH-FO)

Hatósági bizonyítványKérelem rögzítése az IR rendszerben(JH-FO)
4.2.35.   Hatósági bizonyítvány kiállítása társasági adókedvezmény igénybevételéhez



Kérelem érkezéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (JH-FO)Ügyfél személyazonosságának megállapítása érvényes okmányok alapján(JH-FO)Kérelem megvizsgálása(JH-FO)Hatósági bizonyítvány kiállítása, átadása az ügyfél részére(JH-FO)Ügyfél álláskeresési státuszának megvizsgálása az IR rendszerben(JH-FO) Hatósági bizonyítványKérelem rögzítése az IR rendszerben(JH-FO)
4.2.36.   Hatósági bizonyítvány kiállítása személyi jövedelemadó-kedvezmény igénybevételéhezHatáskör, illetékesség fennáll?(JH-FO) Kérelem áttétele a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező járási hivatalhoz(JH-FO)Áttételt elrendelő végzésNEMIGEN



Kérelem érkezéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (JH-FO)Ügyfél személyazonosságának megállapítása érvényes okmányok alapján(JH-FO)Kérelem megvizsgálása(JH-FO)Hatósági bizonyítvány kiállítása, átadása az ügyfél részére(JH-FO)Ügyfél álláskeresési státuszának megvizsgálása az IR rendszerben(JH-FO) Hatósági bizonyítványKérelem rögzítése az IR rendszerben(JH-FO)
4.2.37.   Hatósági bizonyítvány adatközlő lap kiállításához IGENHatáskör, illetékesség fennáll?(JH-FO) Kérelem áttétele a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező járási hivatalhoz(JH-FO)Áttételt elrendelő végzésNEM



Kérelem érkezéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (JH-FO)Ügyfél személyazonosságának megállapítása érvényes okmányok alapján(JH-FO)Kérelem megvizsgálása(JH-FO)Hatósági bizonyítvány kiállítása, átadása az ügyfél részére(JH-FO)Ügyfél álláskeresési státuszának megvizsgálása az IR rendszerben(JH-FO) Hatósági bizonyítványKérelem rögzítése az IR rendszerben(JH-FO)
4.2.38.   Hatósági bizonyítvány tartásdíjról Hatáskör, illetékesség fennáll?(JH-FO) Kérelem áttétele a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező járási hivatalhoz(JH-FO)Áttételt elrendelő végzésNEMIGEN



Kérelem érkezéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (JH-FO)Ügyfél személyazonosságának megállapítása érvényes okmányok alapján(JH-FO)Kérelem megvizsgálása(JH-FO)Hatósági bizonyítvány kiállítása, átadása az ügyfél részére(JH-FO)Ügyfél álláskeresési státuszának megvizsgálása az IR rendszerben(JH-FO) Hatósági bizonyítványKérelem rögzítése az IR rendszerben(JH-FO)
4.2.39.   Hatósági bizonyítvány a (tartósan álláskereső személy foglalkoztatására tekintettel történő) szociális           hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhezHatáskör, illetékesség fennáll?(JH-FO) Kérelem áttétele a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező járási hivatalhoz(JH-FO)Áttételt elrendelő végzésNEMIGEN



Képzési szakirányok tervezése, meghatározása, képzései tervek leadásaBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalFoglalkoztatási Főosztály (BAZMKH FFO) továbbá illetékes Járási HivatalFoglalkoztatási Osztály (JH-FO)4.2.40. Munkaerőpiaci képzések szervezésével kapcsolatos feladatokAjánlattételi felhívás(BAZMKH FFO)Ajánlattételi felhívás eredményhirdetése(BAZMKH FFO)Képzési jegyzék összeállítása(BAZMKH FFO)Képzési tervek összeállítása(JH-FO) Kapcsolatfelvétel a nyertes képző intézményekkel(JH-FO)Jelentkezések rögzítése(JH-FO)Ügyfelek folyamatos tájékoztatása (JH-FO)Felvételi, szűrési időpont egyeztetése(JH-FO)Ügyfelek kiértesítése(JH-FO)Csoportos tájékoztató megtartása(JH-FO)Jegyzőkönyv alapján javasolt, támogatható ügyfelek értesítése(JH-FO)Dokumentumok, bizonyítványok beszerzése(JH-FO)Amennyiben szükséges, orvosi beutaló kiadása, időpont egyeztetése az orvossal(JH-FO)Képzési helyszín ellenőrzése(JH-FO)Ügyfelek kiértesítése szerződéskötésről(JH-FO) Utazási viszonylatok egyeztetése a Volánnal(JH-FO)Hatósági szerződés megkötése(JH-FO)Képző intézménnyel folyamatos kapcsolattartás a lemorzsolódások, kizárások elkerülése érdekében(JH-FO)

A 3 legjobb ajánlat kiválasztása(BAZMKH FFO)
Képzői alkalmassági vizsgálat(JH-FO)Kezdési időpont egyeztetése(JH-FO)Foglalkoztatási Főosztály értesítése a programonkénti megoszlásról, létszámigény, keretigény leadása(JH-FO)



Kérelem érkezéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási HivatalFoglalkoztatási Osztály (JH-FO)
Támogatás megállapítása(JH-FO)

Orvosi vizsgálatra beutalás(JH-FO) Orvosi beutalóLétszám és pénzigény leadása a Foglalkoztatási Főosztály felé(JH-FO)
4.2.41. Munkaerőpiaci képzés támogatására vonatkozó hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos feladatok Kérelem áttétele a hatáskörrel, Illetékességgel rendelkező járási hivatalhoz(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésNEM Visszautasító végzés

Döntés előkészítése(JH-FO)
igen

Utazási viszonylatok egyeztetése a Volánnal(JH-FO) Hatósági szerződés
Hatáskör, illetékesség fennáll?(JH-FO)

Megfelelt?(JH-FO)Támogatható?(JH-FO)Felvételi, szűrés feltételeinek megfelel?(JH-FO)IGEN NEMIGENIGEN NEMNEMIGEN Támogatásnak helyt adó döntés,hatósági szerződés megkötése(JH-FO)Érdemi döntés(JH-FO) Ügy lezárása(JH-FO)Kérelem visszautasítása(JH-FO)



Utazási költség térítésének feladataiBAZ Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (JH-FO) Keresetpótló juttatással kapcsolatos pénzügyi feladatok(JH-FO)4.2.42. Munkaerőpiaci képzés támogatásával kapcsolatos pénzügyi feladatokKépző intézmény havonta benyújtja a jelenléti ívet, elszámoló lapot, hiányzást igazoló dokumentumot(képző intézmény) IGENNEMBérlet megrendelése(JH-FO) Hallgatói jelenlét elszámolása(JH-FO)Felnőttképzési szerződés bekérése a képző intézménytől(JH-FO)Dokumentumok ellenőrzése, hallgatói jelenlét rögzítése, esetleges korrekciók elvégzése(JH-FO)Szakmai teljesítésigazolások elkészítése(JH-FO)Keresetpótló juttatás és menetjegyek számláinak felgyűjtése(JH-FO)Bérletmegrendelő elkészítése, beküldése a Főosztályra(JH-FO)Másolt és eredeti példányok beküldése a Főosztályra(JH-FO)Számla teljesítésigazolása a Foglalkoztatási Osztályon (JH-FO)Bérletmegrendelő Volánnak történő megküldése(BAZMKH FFO)Bérletek összeállítása, számlák benyújtása (JH-FO)
Számla 1 eredeti példányának postázása az ügyfél részére(JH-FO)Keretek felszabadítása(JH-FO)

Ügyfél a menetjegyről számlát kérFelelős: JHFO
Szakmai teljesítésigazolások elkészítése az IR rendszerben(JH-FO)Visszaigazolás felrögzítése a könyvtáblába(JH-FO)Meghiúsulások felszabadítása(JH-FO)

Képzési költséggelkapcsolatos pénzügyi feladatok(JH-FO)Számla benyújtása a Foglalkoztatási Osztályra(képző intézmény)Számla, számlaösszesítő jegyzék ellenőrzése(JH-FO)Számla visszaküldése javításra(JH-FO)
Óraszám kimutatással, jelenléti ívvel történő egyezőség vizsgálata, záródokumentumok megléténekellenőrzése(JH-FO)

 Orvosi alkalmassági vizsgálati díjjalkapcsolatos pénzügyi feladatok(JH-FO)Számla benyújtása a Foglalkoztatási Osztályra(vizsgálatot végző orvos)Pénzügyi keret jóváhagyása(BAZMKH FFO)Pénzügyi keret igénylése(JH-FO)Számla ellenőrzése(JH-FO) Szakmai teljesítésigazolások elkészítése az FPIR rendszerben(JH-FO)Beküldése a Foglalkoztatási Főosztályra(JH-FO)  Hatósági szerződés lezárása(JH-FO)

NEM
Bérlet szükséges?(JH-FO) Végszámla?(JH-FO)Hiánypótlás szükséges?(JH-FO)NEM NEMIGEN

IGEN IGEN
Minden kifizetés megtörtént?(JH-FO)NEM NEMNEM IGEN



Módosítási kérelem okának, feltételeinek vizsgálataBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási HivatalFoglalkoztatási Osztály (JH-FO)
Hatósági szerződés módosítása(JH-FO)Függő hatályú végzés meghozatala(JH-FO)

4.2.43. Munkaerőpiaci képzés támogatására vonatkozó hatósági szerződés módosításával kapcsolatos feladatok NEM Visszautasító végzésIGEN NEM Módosított hatósági szerződés Hiánypótlás szükséges?(JH-FO)Érdemi döntés hozható?(JH-FO)Megalapozott? (JH-FO)
Hiánypótlásnak eleget tett?(JH-FO)

NEMIGEN IGEN IGENNEM Hatósági szerződés módosítása(JH-FO)Érdemi döntés(JH-FO)
Kérelem visszautasítása(JH-FO) Ügy lezárása(JH-FO)

Függő hatályú végzésHiánypótlásra felszólító végzés



Hatósági szerződésben foglaltak teljesültek?Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási HivatalFoglalkoztatási Osztály (JH-FO)4.2.44. Munkaerőpiaci képzés támogatására vonatkozó hatósági szerződés közös megegyezéssel történő                  megszüntetése NEM Hatósági szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése(JH-FO)IGENMegszüntetés szankcióval, visszakövetelési eljárás megindítása(JH-FO) Keretfelszabadítás(JH-FO)Ügyfélnek felróható?(JH-FO)NEM IGEN



Hatósági szerződés megkötéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási HivatalFoglalkoztatási Osztály (JH-FO)4.2.45. Munkaerőpiaci képzés támogatására vonatkozó hatósági szerződés megszüntetése szerződésszegés esetén/a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot érintő           fizetési/visszafizetési kötelezettségek és a követelések érvényesítéseNEMIGEN Szerződés megszüntetése, ügy lezárása(JH-FO)Ügyfél hiányzásainak nyomonkövetése(JH-FO) Tanfolyam folytatása(JH-FO) Vizsga(ügyfél) IGEN Pótvizsga kötelezettség(ügyfél)NEMSzerződés megszüntetése szerződésszegés miatt, Visszakövetelési eljárás megindítása(JH-FO) NEMIGENÜgyfél és képző intézmény értesítése(JH-FO) NEMKizáró adatlap megküldése(képző intézmény) Óraszám kimutatás, kizáró adatlap ellenőrzése(JH-FO)Sablonozás az FPIR-benFelelős: JH-FO Ügy lezárása(JH-FO)IGENNEMFizetési felszólítás önkéntes teljesítésre(JH-FO)
Lehetőség fizetési halasztási/részletfizetési/méltányossági kérelem benyújtására(JH-FO; ügyfél)NEM IGENVégrehajtási eljárás megindításának elrendelése(JH-FO)Kötelezett tájékoztatása(JH-FO) Végrehajtást elrendelő végzés

Visszakövetelő határozatNAV megkeresése elektronikusan az EMEGKER/EMEGKER-H rendszerekben(JH-FO)A NAV tájékoztatást küld a végrehajtási eljárás lefolytatásáról(JH-FO) Ügy lezárásaFelelős: JH-FOIntézkedés behajthatatlan követeléssé minősítésreFelelős: JH-FONEMIGEN
Sikeres?(JH-FO)

Befizette?(JH-FO)
Ügyfélnek felróható?(JH-FO) Eleget tett?(JH-FO)Meghaladja a megengedett mértéket?(JH-FO)IGEN

Befizette?(JH-FO)
Végrehajtás sikeres?(JH-FO) Visszakövetelő határozat elkészítése, postázása(JH-FO)



Hatósági szerződés megkötéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási HivatalFoglalkoztatási Osztály (JH-FO)4.2.46. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási szerződés megszüntetése szerződésszegés esetén/a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot érintő fizetési/visszafizetési   kötelezettségek és a követelések érvényesítése NEMIGEN Szerződés megszüntetése, ügy lezárása(JH-FO)Támogatás lejár, szerződésben foglalt feladatok teljesülnek(JH-FO)Szerződés megszüntetése szerződésszegés miatt, visszakövetelési eljárás megindítása(JH-FO)Támogatás folyósításának megszüntetése(JH-FO)Visszakövetelő határozat elkészítése, postázása(JH-FO) Sablonozás az FPIR-ben(JH-FO) Ügy lezárása(JH-FO)IGENNEM Fizetési felszólítás önkéntes teljesítésre(JH-FO)Lehetőség fizetési halasztási/részletfizetési/méltányossági kérelem benyújtására(JH-FO) NEM IGENVégrehajtási eljárás megindításának elrendelése(JH-FO)Kötelezett tájékoztatása(JH-FO)
Végrehajtást elrendelő végzés

Visszakövetelő határozat
NAV megkeresése elektronikusan az EMEGKER/EMEGKER-H rendszerekben(JH-FO)A NAV tájékoztatást küld a végrehajtási eljárás lefolytatásáról(JH-FO)

Fizetési felszólítás küldése a közfoglalkoztatónak(JH-FO)IGENNEMIGEN

Biztosíték érvényesítése(JH-FO)Beszedési megbízás benyújtása a Magyar Államkincstáron keresztül(BAZMKH FFO) IGENNEMÜgy lezárása(JH-FO)Intézkedés behajthatatlan követeléssé minősítésre(JH-FO)IGENNEM

Befizette?(JH-FO)
Támogatási időszak alatt szerződésszegés történt?(JH-FO) Utolsó havi elszámoláskor a túlfizetés ill. előleg elszámolások korrigálása szükséges?(JH-FO)NEM Befizette?(JH-FO) Befizette?(JH-FO)Eredményes?(JH-FO)Végrehajtás sikeres?(JH-FO)



Hatósági szerződés megkötéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási HivatalFoglalkoztatási Osztály (JH-FO)4.2.47. Járási startmunka mintaprogramok hatósági szerződésének megszüntetése szerződésszegés esetén/a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot érintő fizetési/visszafizetési kötelezettségek és a követelések érvényesítéseNEMIGEN Szerződés megszüntetése, ügy lezárása(JH-FO)Támogatás lejár, szerződésben foglalt feladatok teljesülnek(JH-FO)Szerződés megszüntetése szerződésszegés miatt, visszakövetelési eljárás megindítása(JH-FO)Támogatás folyósításának megszüntetése(JH-FO)Visszakövetelő határozat elkészítése, postázása(JH-FO) Sablonozás az FPIR-ben(JH-FO) Ügy lezárása(JH-FO)IGENNEM Fizetési felszólítás önkéntes teljesítésre(JH-FO)Lehetőség fizetési halasztási/részletfizetési/méltányossági kérelem benyújtására(JH-FO) NEM IGENVégrehajtási eljárás megindításának elrendelése(JH-FO)Kötelezett tájékoztatása(JH-FO)
Végrehajtást elrendelő végzés

Visszakövetelő határozat
NAV megkeresése elektronikusan az EMEGKER/EMEGKER-H rendszerekben(JH-FO)A NAV tájékoztatást küld a végrehajtási eljárás lefolytatásáról(JH-FO)

Fizetési felszólítás küldése a közfoglalkoztatónak(JH-FO)IGENNEMIGEN

Biztosíték érvényesítése(JH-FO)Beszedési megbízás benyújtása a Magyar Államkincstáron keresztül(BAZMKH FFO) IGENNEMÜgy lezárása(JH-FO)Intézkedés behajthatatlan követeléssé minősítésre(JH-FO)IGENNEM

Befizette?(JH-FO)
Támogatási időszak alatt szerződésszegés történt?(JH-FO) Utolsó havi elszámoláskor a túlfizetés ill. előleg elszámolások korrigálása szükséges?(JH-FO)NEM Befizette?(JH-FO) Befizette?(JH-FO)Eredményes?(JH-FO)Végrehajtás sikeres?(JH-FO)



Kérelem érkezéseBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási HivatalFoglalkoztatási Osztály (JH-FO)
Adatok rögzítése a KÖNYIR-ben(JH-FO)

4.2.48. Szabálysértést és helyi önkormányzati rendeletben meghatározott magatartást elkövetők, valamint a büntetőügyben elítéltek közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok Kérelem áttétele a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező JH-FO-hoz(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésNEM Kérelem visszautasítása(JH-FO) Visszautasító végzésIGEN
NEMIGENFoglalkoztathatósági szakvéleménymásolatának benyújtása(ügyfél) Felszólítás fogl. szakvélemény beszerzésére(ügyfél)Adatok rögzítése a KÖNYIR-ben(JH-FO)Kijelölő lap kiállítása(JH-FO) Értesítés a közérdekű munka teljesítéséről(foglalkoztató)Kijelölő lap leadása a foglalkoztatónál (ügyfél) Kiszabó hatóság értesítése(JH-FO)Benyújtást elmulasztotta(JH-FO)Ügyfél felszólítása a megjelenésre a JHFO-n (JH-FO)NEM

NEM
Hatáskör, illetékesség fennáll?(JH-FO)

Kijelölés sikeres?(JH-FO)Beszerezte?(JH-FO)Jelenleg dolgozik?(JH-FO)Határidőben benne van?(JH-FO)Közérdekű munkávalmegváltható a büntetés?(JH-FO)IGEN NEM NEMIGEN
IGEN IGEN Kijelölés új foglalkoztatóhoz (JH-FO)

Határidőn túl érkezett?(JH-FO)NEM Büntetés befizetése(ügyfél)Ha határidő előtt érkezett, a véglegessé válás időpontjának tisztázása(JH-FO)IGEN



„Bejelentőlap a közérdekű munka lehetőségről” című nyomtatvány kitöltése, benyújtása a JH-FO-ra(foglalkoztató)Adatok rögzítése a KÖNYIR-ben, munkaerőigény(JH-FO)
4.2.49. Közérdekű munkalehetőség foglalkoztatói nyilvántartása, foglalkoztató kijelöléseKérelem áttétele a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező JH-FO-hoz(JH-FO) Áttételt elrendelő végzésNEMIGEN

NEM IGEN Értesítés a közérdekű munka teljesítéséről(foglalkoztató)Kijelölő lap leadása a foglalkoztatónál (ügyfél) Kiszabó hatóság értesítése(JH-FO)
Ügyfél felszólítása a megjelenésre a JH-FO-n (JH-FO)Közérdekű munkát végző ügyfél részére kijelölő lap kiállítása(JH-FO)

Kijelölés új foglalkoztatóhoz (JH-FO)
Hatáskör, illetékesség fennáll?(JH-FO)

Kijelölés sikeres?(JH-FO)



A foglalkoztató értesíti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályt (JH-FO) a közérdekű munka teljesítéséről(foglalkoztató)4.2.50. A kiszabó hatóság értesítése a közérdekű munka teljesítéséről
NEM IGENKözérdekű munka időszakának rögzítése(JH-FO)
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