
Ssz. Járási Hivatal Főosztály Osztály
I. fokú hatósági ügytípus 

megnevezése

A jogkört megállapító 

jogszabályhely pontos 

megjelölése

Jogorvoslat módja

A jogorvoslatra 

vonatkozó 

jogszabályhely pontos 

megjelölése

Eljárás megindításának 

módja

Kérelemhez csatolandó, 

jogszabályban előírt 

mellékletek felsorolása 

vagy a csatolandó 

mellékleteket 

meghatározó 

jogszabályhely 

feltüntetése

Ügyintézési határidő

Eljárási illeték (I)/ 

igazgatási szolgáltatási 

díj (D) összege

1
Egri Járási Hivatal ált. 

illetékességgel

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
őstermelői igazolvány 

ellenőrzése

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 42.§ 

(2)bekezdése alapján , 

valamint a 379/2016.( 

XII.2.) Korm. Rendelet 

313.§-a

a fellebbezés elbírálására 

jogosult hatóság a Heves 

Megyei Kormányhivatal

Ket.107.§ (2) bekezdése hivatalból és kérelemre is

amennyiben az ellenőrzés 

alapján  hivatalból eljárás 

indul az igazolvány 

visszavonása ügyében, 

úgy 21 nap

nincs

2
Egri Járási Hivatal ált. 

illetékességgel

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
mezei őrszolgálat 

nyilvántartásba vétele

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 42.§ 

(5)bekezdése alapján 

a fellebbezés elbírálására 

jogosult hatóság a Heves 

Megyei Kormányhivatal

Ket.107.§ (2) bekezdése kérelemre
1997. évi CLIV.tv. 

Végrehajtási rendelete
21 nap nincs

3
Egri Járási Hivatal ált. 

illetékességgel

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
családi gazdaságok 

nyilvántartásba vétele 

379/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 49.§-a

a fellebbezés elbírálására 

jogosult hatóság a Heves 

Megyei Kormányhivatal

Ket.107.§ (2) bekezdése hivatalból és kérelemre is
326/2001.( XII.30.) Korm. 

Rendelet
21 nap 

ált. eljárási illeték az Itv. 

alapján 3000.-Ft 

4 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

mező és erdőgazdasági 

hasznosítású földek 

árverés útján történő 

értékesítése

191/2014.( VII.31.) Korm. 

Rendelet 1.§ (1) bek.

a fellebbezés elbírálására 

jogosult hatóság a Pest 

Megyei Kormányhivatal

191/2014.( VII.31.) Korm. 

Rendelet 12.§ (1) bek., 

valamint a 383/2016.( 

XII.2.) Korm. Rendelet 3.§ 

(4) bekezdése

megkeresés
191/2014.( VII.31.) Korm. 

Rendelet 1.§ (2)-(3) bek.

a megkeresés 

kézhezvételétől számított 

15 nap 

nincs

5 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

hegyközségek, hegybírók 

munkájának 

törvényességi ellenőrzése

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 42.§ (4) 

bekezdés d./ ponja 

FM ellenőrzési terve 

alapján 

1/2016.( I.7.) 

FM.rendelet alapján az 

ellenőrzést 2017.03.01-

03.31. között kell 

lefolytatni, az ellenőrzési 

tervet 2017. április 30-áig 

kell megküldeni a 

földművelésügyi 

miniszternek, illetve a 

HNT elnökének

nincs

6 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály agrárkár-megállapítás

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 3.§ (2) 

bekezdés, valamint 4.§ 

a./ pontja alapján 

a fellebbezés elbírálására 

jogosult hatóság a Pest 

Megyei Kormányhivatal

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 3.§ (4) bekezdés 
kérelemre

27/2014.( XI.25.) 

FM.rendelet 4.§ (1) 

bekezdése

21 nap nincs

7 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

vis-maior esemény 

igazolása az Mkk.tv. 

Alapján 

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet  4.§ c./ pontja 

alapján 

a fellebbezés elbírálására 

jogosult hatóság a Pest 

Megyei Kormányhivatal

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 3.§ (4) bekezdés 
kérelemre

2013. évi CCXII.tv. 63.§ 

(1) bekezdése
21 nap nincs

8 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály földkiadási eljárás 

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 42.§ 

(4)bekezdés a-b/ pontjai 

alapján 

a fellebbezés elbírálására 

jogosult hatóság a Pest 

Megyei Kormányhivatal

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 3.§ (4) 

bekezdése, valamint a 

42.§ (4) bekezdése

hivatalból és kérelemre is
1992. évi I.tv, illetve 

1992. évi II.tv.
21 nap nincs

9 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

gyümölcsültetvény- 

kataszterbe bejelentett 

adatok valódiságának 

ellenőrzése

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 42.§ 

(4)bekezdés c./ pontja 

alapján 

a fellebbezés elbírálására 

jogosult hatóság a Pest 

Megyei Kormányhivatal

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 3.§ (4) 

bekezdése, valamint a 

42.§ (4) bekezdése

hivatalból 2007. évi CXXIX.tv. 64.§ 

amennyiben az ellenőrzés 

alapján  hivatalból eljárás 

indul és bírság 

kiszabására kerül sor, úgy 

21 nap

nincs



10 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

kábítószer előállítására 

alkalmas növények 

termesztésének, 

forgalmazásának és 

forgalmazásának 

ellenőrzése

379/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 58.§-a

a fellebbezés elbírálására 

jogosult hatóság a Pest 

Megyei Kormányhivatal

383/2016.( XII.2.) Korm. 

Rendelet 3.§ (4) bekezdés 
hivatalból és kérelemre is

162/2003.(X.16.) Korm. 

Rendelet
21 nap nincs

11 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

EMGA,EMVA valamint 

nemzeti hatáskörben 

finanszírozott 

intézkedésekhez 

kapcsolódó vis maior 

események 

bekövetkeztének 

igazolása/vagy annak 

megtagadása

311/2006.( XII.23.) Korm. 

Rendelet 6/E § (1) 

bekezdés a./ pontjának 

aa./alpontja

másodfokú eljárásban a 

Pest Megyei 

Kormányhivatal az eljáró 

szakhatóság 

311/2006.( XII.23.) Korm. 

Rendelet 6/E § (1) 

bekezdés b./ pontja

Kincstár megkeresése 

alapján 
21 nap nincs

12 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Halgazdálkodási 

vízterület nyilvánításba 

vétel

A halgazdálkodásról és a 

hal védelméről szóló 

2013. évi CII. Törvény(a 

továbbiakban: 

Hhvtv.)Hhvtv. 34 § (2)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból és kérelemre is 21 nap 2000

13 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Veszélyeztetett őshonos 

halállományok 

mentésének 

elvégeztetése

HHvtv. 8. § (2)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból és kérelemre is 21 nap 2000

14 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Kíméleti terület kijelölése 

és meghosszabbítása, ill. 

szakértő igénybevétele 

hivatalból induló eljárás 

esetén.

Hhvtv. 9. (2)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból

15 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Vízhasználati módok 

korlátozásának 

kezdeményezése

Hhvtv. 9. § (3)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból

16 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Halállományt 

veszélyeztető gerinces 

állatfajok felmérésére, 

riasztására, gyérítésére 

kötelezés

Hhvtv. 10. § (1)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból

17 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Őshonos halállományt 

veszélyeztető halfajok 

állományának 

felmérésére, ellenük való 

védekezésre kötelezés

Hhvtv. 10 §. (3)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból

18 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Élőhely- és 

állományvédelmi 

intézkedések elrendelése

Hhvtv. 11.§ (1)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból

19 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Kifogott őshonos halak 

más halgazdálkodási 

vízterületre, haltermelési 

létesítménybe 

telepítésének 

engedélyezése 

Hhvtv. 13. (2)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
kérelemre 21 nap 2000



20 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

A halgazdálkodási 

vízterületen vagy annak 

meghatározott részén a 

halgazdálkodási hatóság 

az őshonos halfajokra 

jogszabályban 

meghatározott tilalmi 

időt, 1. 

meghosszabbíthatja, 2. az 

őshonos halfajokra 

további méret-, illetve 

mennyiségi korlátozást  

írhat elő, 3. vagy 

általános halászati, illetve 

horgászati tilalmat 

rendelhet el.

Hhvtv. 15. §

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból és kérelemre is 21 nap 2000

21 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

A halgazdálkodási 

vízterületen a 

jogszabályban 

meghatározott tilalmi 

időt megrövidítheti, vagy 

az alól vagy a halászati és 

horgászati méret- vagy 

mennyiségi korlátozás 

alól a halgazdálkodási 

vízterületre vagy annak 

egy részére 

meghatározott 

időtartamra felmentést 

engedélyezhet

Hhvtv. 16. §

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból és kérelemre is 21 nap 2000

22 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Az előzőekről 

jelentéstételi 

kötelezettség előírása

Hhvtv. 16. (4)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból

23 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
Halgazdálkodási terv 

jóváhagyása
Hhvtv. 49. § (1)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
kérelemre 21 nap 2000

24 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Halgazdálkodási terv 

módosítás jóváhagyása, 

hivatalbóli módosítás

Hhvtv. 49. § (2)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból és kérelemre is 21 nap 2000

25 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
Halászati engedély 

kiadása
Hhvtv. 38. § (2)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
kérelemre Vhr. 16. § 21 nap 2000; 10000

26 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály Állami halászjegy kiadása Hhvtv. 39.§ (1) nincs nincs kérelemre Vhr. 28. § 21 nap



27 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Horgászvizsga 

vizsgabizonyítványának 

kiadása. Jogszabályban 

meghatározott 

szervezetet megbízhat a 

horvászvizsgáztatásban 

való közreműködéssel.

Hhvtv. 40.§ (2);  a 

halgazdálkodás és a 

halvédelem egyes 

szabályainak 

megállapításáról szóló 

133/2013 (XII.28.) VM 

rendelet ( a 

továbbiakban:Vhr.) 21.§ 

(2)

nincs nincs kérelemre

28 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
Horgászvizsga alól 

felmentés engedélyezése
Hhvtv. 40. § (5)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
kérelemre 21 nap 2000

29 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Halászati engedély, 

halászjegy, horgászjegy 

visszavonása

Hhvtv. 43. (2)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból 21 nap

30 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Betekintési jogosultság a 

halászatra jogosult által 

vezetett területi jegy 

értékesítési 

nyilvántartásba

Hhvtv. 44. § (6) hivatalból

31 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

46. § (2) és (3) szerinti 

tiltott halfogási eszközök 

tekintetében felmentés 

kiadása

Hhvtv. 47. § (1)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból és kérelemre is 21 nap 2000

32 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Haltelepítés 

felfüggesztése, 

megtiltása, ellenőrzése

Hhvtv. 52. § (3)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból azonnali

33 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
Halászati őr szakmai 

vizsgáztatása, esketése
Hhvtv. 56. § (2) nincs nincs hivatalból

34 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Halászati őrzés módjának 

illetve a halászati őr 

foglalkoztatásnak 

nyilvántartásba vétele

Hhvtv. 56. § (4)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
kérelemre 21 nap 2000

35 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
Szolgálati napló kiadása a 

halászati őr részére
Vhr. 41. § (2) nincs nincs kérelemre

36 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Halászati őrök 

felügyelete, szolgálati 

igazolvány, jelvény és 

napló visszavonás

Vhr. 41. (9)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból 21 nap

37 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Társadalmi halőr 

megbízása, vizsgáztatása, 

továbbképzése, szolgálati 

igazolvány és szolgálati 

napló kiadása, esketése

Hhvtv. 56. § (2); Vhr. 39. 

§ 40. § 41. §
nincs nincs kérelemre 21 nap 2000



38 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

jogosulatlan vagy nem 

megengedett módon való 

halászat, horgászat 

esetén a kifogott halat, 

valamint a kifogáshoz 

használt eszközt – 

elismervény ellenében – 

visszatarthatja

Hhvtv. 61. § (2) h) nincs nincs hivatalból azonnali

39 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

jogosulatlanul kifogott 

hal azonnali 

visszaengedését 

elrendelheti

Hhvtv. 61. § (2) i) nincs nincs hivatalból azonnali

40 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
Halgazdálkodási bírság 

kiszabása, 
Hhvtv. 66. § (1)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból 21 nap

41 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
Halvédelmi bírság 

kiszabása  
Hhvtv. 67. § (1)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból 21 nap

42 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Törvényben nevesített 

nyilvántartások 

(halgazdálkodási 

vízterület, 

halgazdálkodásra 

jogosultak, halászati 

őrök) területi vezetése

Hhvtv. 33. §; 42. §; 56. § nincs nincs hivatalból folyamatos

43 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

A természetvédelmi 

oltalom alatt nem álló, 

nem fogható halfajok 

fogási tilalma alól 

felmentés

Vhr. 10. § (6)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
kérelemre 21 nap 2000

44 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

A ponty faj esetében a 

fajlagos tilalmi idő alóli 

felmentés engedélyezése 

5 éves időtartamra

Vhr. 28. § (6)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
kérelemre 21 nap 2000

45 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

A megsemmisült vagy 

elvesztett halászati 

engedély, állami 

halászjegy, állami 

horgászjegy pótlása

Vhr. 21. § (12)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
kérelemre 21 nap 2000

46 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály Figyelmeztetés kiszabása hhvtv. 70. § (1)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
hivatalból 21 nap

47 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

A vízügyi hatósági 

eljárásokban szakhatósági 

feladatok ellátása

a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. 

Rendelet 13. § 81)

nincs Ket. 44. § (9) kérelemre 15 nap



48 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

Horgászverseny 

időtartamára, horgászati-

halászati hagyományok, 

halételek népszerűsítése 

érdekében tartandó 

rendezvényen Hhvtv. 16. 

§ szerinti  felmentés 

megadása.

Hhvtv. 30. § (1)

Közigazgatási úton nics rá 

lehetőség. Bírósági 

felülvizsgálati lehetőség.

Hhvtv. 70/A §; Ket. 109. § 

(1); PP. 330. § (2)
kérelemre 21 nap 2000

49 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

a vadászterületekre 

kötött haszonbérleti 

szerződés jóváhagyása

1996. évi LV. Törvény 18. 

§ (1)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
kérelemre 21 nap

63/2012 (VII.2.) VM 

rendelet alapján 20.000 

Ft

50 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

a vadászterületek és a 

földtulajdonosok 

vadászati közösségek 

képviselőinek 

nyilvántartása

1996. évi LV. Törvény 92. 

§ (1) bekezdés h) pont. 

79/2004. (V.4.) FVM 

rendelet 2. § (2) 

bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
kérelemre 21 nap

63/2012 (VII.2.) VM 

rendelet alapján 20.000 

Ft

51 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

a vadászati jog 

kényszerhasznosításával 

kapcsolatos intézkedések 

megtétele

1996. évi LV. Törvény 27. 

§ (1) bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból és kérelemre is 21 nap

52 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
hatósági vadászat 

elrendelése

1996. évi LV. Törvény 27. 

§ (1) bekezdésének f) 

pontja, 79/2004. (V.4.) 

FVM rendelet 21. § (1) - 

(4) bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból 21 nap

53 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

apróvad-tenyésztési 

tevékenység 

folytatásának és apróvad 

zárttéri tartásának 

engedélyezése ,a vad 

vadászterületek közötti 

szállításának 

engedélyezése (az 

állategészségügyi hatóság 

közreműködésével)

1996. évi LV. Törvény 32. 

§ (1-3) bekezdései

Pest Megyei 

Kormányhivatal
kérelemre 21 nap

63/2012 (VII.2.) VM 

rendelet alapján 10 000 

Ft

54 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
a vad és élőhelye 

védelmének biztosítása

1996. évi LV. Törvény 35. 

§ (3) bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból 21 nap

55 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

a vadászati idényt 

meghatározott 

területeken 

meghosszabbítja, illetve 

megrövidíti, valamint 

korlátozza

1996. évi LV. Törvény 38. 

§ (3) bekezdés a) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból 21 nap

56 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

engedélyezi a vad 

vadászterületek közötti 

szállításának , illetve a 

vad vadászterületre 

történő kiengedésének 

engedélyezése

1996. évi LV. törvény 

27/A. (6) bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
kérelemre 21 nap

63/2012 (VII.2.) VM 

rendelet alapján 10 000 

Ft, illetve 63/2012 (VII.2.) 

VM rendelet alapján 

szállítmányonként 3 000 

Ft

57 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

tilalmi időben történő 

vadászat  engedélyezése, 

elrendelése

1996. évi LV. törvény 38. 

(3) bekezdésének b) 

pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal
kérelemre 21 nap

63/2012 (VII.2.) VM 

rendelet alapján 10 000 

Ft



58 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

vadászterületet, vagy 

annak meghatározott 

részét vadászati kíméleti 

területté minősítése

1996. évi LV. törvény 39. 

§ (1) bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból 21 nap

59 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

vadászati kíméleti 

területen vadászat 

engedélyezése

1996. évi LV. törvény 39. 

§ (3) bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból és kérelemre is 21 nap

63/2012 (VII.2.) VM 

rendelet alapján 10 000 

Ft

60 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

a vadgazdálkodási 

üzemterv, illetve annak 

módosításának 

jóváhagyása

1996. évi LV. Törvény 18. 

§ (2) bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból és kérelemre is 21 nap

63/2012 (VII.2.) VM 

rendelet alapján 20 000 

Ft

61 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

az éves vadgazdálkodási 

tervek, azok 

módosításának 

jóváhagyása, illetve attól 

a tíz százalékot 

meghaladó mértékű 

eltérés engedélyezése

1996. évi LV. Törvény 47. 

§ (1) bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
kérelemre 21 nap

63/2012 (VII.2.) VM 

rendelet alapján 10 000 

Ft

62 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

a hivatásos vadász 

esketése, nyilvántartásba 

vétele, esetleges törlése 

és részére szolgálati 

napló kiadása

1996. évi LV. Törvény 92. 

§ (1) bekezdésének c) 

pontja, Vtv, 51. § (1) 

bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból 21 nap

63 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

kezdeményezheti a 

hivatásos vadász 

szolgálati igazolványának, 

jelvényének bevonását, 

és szolgálati naplójának 

bevonása

1996. évi LV. törvény 52. 

§ (2) bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból 21 nap

64 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

A vadászterületen a 

vadászat felfüggesztése 

és egyéb intézkedések 

megtétele

1996. évi LV. Törvény 27. 

§ (1) g) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból 21 nap

65 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

 vadazonosító jelek 

kiadása és 

elszámolásának 

ellenőrzése

1996. évi LV. Törvény 57. 

§ (1) bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból

66 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

a vadászati napló   és 

teríték nyilvántartások 

vezetésének ellenőrzése, 

és hitelesítése

1996. évi LV. Törvény 58. 

§ (1) bekezdésének 4) 

pontja

hivatalból

67 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

a vaddisznó és a róka 

fényszóróval történő 

éjszakai vadászatának 

engedélyezése

1996. évi LV. Törvény 71. 

§ (2) bekezdése
kérelemre 21 nap

63/2012 (VII.2.) VM 

rendelet alapján 10.000 

Ft

68 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

a trófeabírálat elvégzése, 

hatósági bizonyítvány 

kiállítása, 

trófeabemutatási 

kötelezettség ellenőrzése

1996. évi LV. Törvény 74. 

§ (1)- (2) bekezdései

Pest Megyei 

Kormányhivatal
kérelemre folyamatos

63/2012 (VII.2.) VM 

rendelet 1. számú 

melléklete alapján, nem 

érmes trófea 2 500 Ft, 

érmes trófea 5 000 Ft

69 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

vadkár-elhárítási célú 

hatósági vadászat 

elrendelése

1996. évi LV. Törvény 80. 

§ (4) bekezdése

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból és kérelemre is 21 nap

63/2012 (VII.2.) VM 

rendelet alapján 10 000 

Ft



70 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

vadgazdálkodási  és 

vadvédelmi bírság 

kiszabása

1996. évi LV. Törvény 83. 

§, 84. §

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból 21 nap

71 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
vadászjegy és vadászati 

engedély visszavonása

1996. évi LV. Törvény 65. 

§ (1) 

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból 21 nap

72 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

egyéni és társas 

vadászatok ellenőrzése, 

társasvadászat 

megrendezésének 

megtiltása

79/2004. (V.4.) FVM 

rendelet 66. § (5) 

bekezdés

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból 21 nap

73 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
 állományszabályozó 

vadászat elrendelése

1996. évi LV. Törvény 79. 

(1) bekezdés d)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból és kérelemre is 21 nap

74 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 
nyilvántartást vezet a 

hivatásos vadászokról,

1996. évi LV törvény 92. § 

(1) bekezdés c) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból folyamatos

75 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

nyilvántartást vezet a 

tulajdonosi közösség 

képviselőjéről

1996. évi LV törvény 92. § 

(1) bekezdés h) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
hivatalból folyamatos

76 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

ellátja a területi 

vadgazdálkodási tanács 

működésével kapcsolatos 

feladatokat

1380/2013. (VI.27) Korm. 

határozat
hivatalból folyamatos

77 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

vadászvizsga 

bizottságban történő 

részvétel

126/2013. (XII.17.) VM 

rendelet
hivatalból folyamatos

78 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Körzeti erdőleltár - 

erdőtervezés; 10 évente; 

nem Ket. szerinti eljárás 

2009. évi XXXVII. törvény 

34. §

Véleményeltérés esetén 

a Körzeti Erdőterv 

Bizottság dönt

11/2010 FVM rendelet 

12/A §
hivatalból nincs

aktuális erdőterv 

rendelet szerint
nincs

79 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Erdőgazdálkodó jogainak 

és kötelezettségeinek 

megállapítása erdőterv 

határozatban - hivatalból

2009. évi XXXVII. törvény 

40. §

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

80 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Erdőterv határozat 

kiadása kérelemre induló 

eljárásban, érvényes 

körzeti erdőtervből

2009. évi XXXVII. törvény 

113. § (13) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
6 500 Ft

81 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Erdőterv határozat 

kiadása kérelemre induló 

eljárásban, lejárt körzeti 

erdőtervből

2009. évi XXXVII. törvény 

113. § (17/b) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

82 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Szabad rendelkezésű erdő 

átminősítése nem szabad 

rendelkezésű erdővé

2009. évi XXXVII. törvény 

11. § (4) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 

földrészletenként 500 Ft

83 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Erdő fátlan állapotban 

tartásának engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

13. § (2) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 

földrészletenként 300 Ft



84 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Az Evt. 15. § (2) 

bekezdése hatálya alá 

tartozó erdészeti 

létesítményekkel 

kapcsolatos engedélyezési 

eljárások, kivéve az 

erdészeti magánúttal és az 

épített közelítő nyommal 

kapcsolatos eljárásokat

2009. évi XXXVII. törvény 

15. § (2) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
25 000 Ft

85 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Erdőgazdálkodó és a 

használatában álló erdő 

erdőgazdálkodói 

nyilvántartásba történő 

bejegyzése, törlése

2009. évi XXXVII. törvény 

17-20 §

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

2009. évi XXXVII. törvény 

18 §, illetve 153/2009 

(XI.13.) FVM rendelet 11. 

§ (4) bek.

2009. évi XXXVII. 

Törvény105 § (3) bek. 

Szerint 35 nap

6500 Ft alapdíj + 

földrészletenként 5000 Ft

86 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Erdő rendeltetéseinek 

megváltoztatása

2009. évi XXXVII. törvény 

27-28 §

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 

erdőrészletenként 300 Ft

87 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Erdő üzemmódjának 

megváltoztatása

2009. évi XXXVII. törvény 

29 §. (5) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 

erdőrészletenként 300 Ft

88 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Erdő telepítésének 

engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

44. §

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 25. § szerint

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 

földrészletenként 500 Ft

89 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Fásítás és szabad 

rendelkezésű erdő 

telepítésének 

engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

44. §

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 26. § szerint

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 

földrészletenként 500 Ft

90 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Engedély nélkül, vagy az 

engedélytől eltérően 

telepített erdő 

fennmaradásának 

engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

48. §

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

91 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Engedély nélkül, vagy az 

engedélytől eltérően 

telepített fásítás és szabad 

rendelkezésű erdő 

fennmaradásának 

engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

48. §

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

92 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Meghiúsult erdőtelepítés 

törlése az Adattárból

2009. évi XXXVII. törvény 

50. §

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 

földrészletenként 500 Ft

93 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Erdősítési határidők 

módosításának 

engedélyezési eljárása

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 29. § (5-6) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 

erdőrészletenként 300 Ft

94 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Tarvágás erdőfelújítási 

biztosíték nyújtásához 

kötése

2009. évi XXXVII. törvény 

72. §

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból és kérelemre is nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 

erdőrészletenként 300 Ft

95 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Cserjék kivágásának 

engedélyezése 

vízgazdálkodási 

elsődleges rendeltetésű 

erdőben

2009. évi XXXVII. törvény 

76. § (2) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 

erdőrészletenként 300 Ft

96 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Erdő igénybevételének 

érvényes elvi engedély 

mellett történő 

engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

77-85. §.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 54-60 § szerint

2009. évi XXXVII. 

Törvény105 § (3) bek. 

Szerint 35 nap

6500 Ft alapdíj + 

földrészletenként 500 Ft

97 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Az erdő időleges 

igénybevételére 

vonatkozó engedély 

meghosszabbítása

2009. évi XXXVII. törvény 

77-85. §.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 54-60 § szerint

2009. évi XXXVII. 

Törvény105 § (3) bek. 

Szerint 35 nap

6500 Ft alapdíj + 

földrészletenként 500 Ft



98 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Lovaglásra vagy kerékpár 

közlekedésre használható 

út kijelölése erdőben

2009. évi XXXVII. törvény 

91. §.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból és kérelemre is nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 

kilométerenként 3000 Ft

99 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Fás szárú energetikai 

ültetvény telepítésének 

engedélyezése

71/2007(IV.14.) Korm. 

Rendelet 1. §

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

71/2007(IV.14.) Korm. 

Rendelet 3. § (1) bek. 

Szerint

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

11000 Ft alapdíj + 

minden megkezdett 5 

hektár után 4000 Ft.

100 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Erdészeti magánút 

műtárgyának építésére, 

bővítésére, 

korszerűsítésére vagy 

fennmaradására 

vonatkozó önálló 

engedélyezési eljárás

2009. évi XXXVII. törvény 

15. § (2) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 6. § szerint

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
25 000 Ft

101 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Épített közelítő nyommal 

kapcsolatos engedélyezési 

eljárások

2009. évi XXXVII. törvény 

15. § (2) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 6. § szerint

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

25000 Ft alapdíj + 

kilométerenként 10000 

Ft

102 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Átalakítási vagy szálalási 

terv jóváhagyási eljárása

2009. évi XXXVII. törvény 

29. § (7) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

103 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály Erdőterv módosítása 
2009. évi XXXVII. törvény 

40. § (2-3) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból és kérelemre is nincs

2009. évi XXXVII. 

Törvény105 § (3) bek. 

Szerint 35 nap

25000 Ft alapdíj + 

erdőrészletenként 2000 

Ft (kérelem esetén)

104 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Term. mag eredetű 

erdőfelújításhoz 

kapcsolódó véghasználat, 

valamint szálalás márc. 

31. és szept. 1. közötti 

végrehajtásának 

engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

73. § (2) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

25000 Ft alapdíj + 

erdőrészletenként 2000 

Ft 

105 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Az erdészeti 

szakszemélyzet 

nyilvántartásával 

kapcsolatos eljárások

2009. évi XXXVII. törvény 

97-102. §., 71/2010 

(V.13.) FVM rendelet

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

71/2010 (V.13.) FVM 

rendelet szerint

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
3000 + 5500 Ft.

106 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Erdő Evt. 77. § d) pontja 

szerinti igénybevételének 

érvényes elvi engedély 

hiányában történő 

engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

77-85. §.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 54-60 § szerint

2009. évi XXXVII. 

Törvény105 § (3) bek. 

Szerint 35 nap

25000 Ft alapdíj + 

földrészletenként 2000 Ft 

107 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Erdő Evt. 77. § d) pontja 

szerinti igénybevételének 

előzetes elvi 

engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

77-85. §.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 54-60 § szerint

2009. évi XXXVII. 

Törvény105 § (3) bek. 

Szerint 35 nap

25000 Ft alapdíj + 

földrészletenként 2000 Ft 

108 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Az Evt. 92. § (2) 

bekezdése hatálya alá 

tartozó járműközlekedésre 

használható út kijelölése 

erdőben

2009. évi XXXVII. törvény 

92. §. (2) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

6500 Ft alapdíj + 3000 Ft 

kilométerenként

109 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Lovas és kerékpáros 

technikai sportverseny 

engedélyezése erdőben

2009. évi XXXVII. törvény 

93. §. (2) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
25000 Ft.

110 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Erdészeti magánút 

építésének, bővítésének, 

korszerűsítésének vagy 

fennmaradásának 

engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

15. § (2) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 6. § szerint

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap

60000 Ft alapdíj + 

kilométerenként 80000 

Ft.



111 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Erdő Evt. 77. § a)-c) 

pontjai szerinti 

igénybevételének 

érvényes elvi engedély 

hiányában történő 

engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

77-85. §.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 54-60 § szerint

2009. évi XXXVII. 

Törvény105 § (3) bek. 

Szerint 35 nap

60000 Ft alapdíj + 

földrészletenként 7000 Ft

112 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Erdő Evt. 77. § a)-c) 

pontjai szerinti 

igénybevételének előzetes 

elvi engedélyezése

2009. évi XXXVII. törvény 

77-85. §.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 54-60 § szerint

2009. évi XXXVII. 

Törvény105 § (3) bek. 

Szerint 35 nap

60000 Ft alapdíj + 

földrészletenként 7000 Ft

113 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Adattárban nem szereplő 

erdő nyilvántartásba 

vétele

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 21. §.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból és kérelemre is

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 21. § szerint

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

114 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Tervezett 

erdőgazdálkodási 

tevékenység  korlátozása / 

tiltása

2009. évi XXXVII. törvény 

41. §.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 23. § szerint

2009. évi XXXVII. törvény 

41. §. Szerint 30, vagy 45 

nap

nincs

115 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Erdőtelepítés és 

gazdálkodójának 

nyilvántartásba vétele

2009. évi XXXVII. törvény 

46. §. (2) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

116 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály Erdőtelepítés befejezése
2009. évi XXXVII. törvény 

49. §. (2) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

117 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Erdőfelújítási 

kötelezettséget 

keletkeztető határozat

2009. évi XXXVII. törvény 

51. §. (7) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

118 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály Erdőfelújítás befejezése
2009. évi XXXVII. törvény 

52. §. 

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

119 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Vadászati hatóság 

megkeresése - 

vadállomány okozta 

károsítás esetén 

2009. évi XXXVII. törvény 

60. §. (3) bek.

fellebbezés másodfokú 

vadászati hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2009. évi XXXVII. törvény 

60. §. (3) bek. Szerint 15 

nap

nincs

120 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Fásítás és szabad 

rendelkezésű erdőből 

történő fakitermelés 

tudomásul vétele, 

korlátozása, vqgy tiltása

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 43. § 

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
kérelemre

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 43. § szerint

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

121 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Fakitermelés elrendelése 

(egészségi állapot, veszély 

elhárítása, felújítás)

2009. évi XXXVII. törvény 

73. §. (6) bek.

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból és kérelemre is nincs haladéktalan nincs

122 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Erdőgazdálkodási 

tevékenység elrendelése 

2009. évi XXXVII. törvény 

106. §. 

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

123 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Erdőgazdálkodási bírság 

kiszabása 

2009. évi XXXVII. törvény 

107. §. 

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

124 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Erdővédelmi bírság 

kiszabása

2009. évi XXXVII. törvény 

108. §. 

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

125 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály Szakhatósági állásfoglalás ágazati jogszabályok
fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 15 nap

jogszabály szerint 

(általában 7500 Ft)

126 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Erdősítések hatósági 

ellenőrzése

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 28-34 § 

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs

127 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály
Fakitermelések hatósági 

ellenőrzése 

153/2009 (XI.13.) FVM 

rendelet 51. § 

fellebbezés a másodfokú 

erdészeti hatósághoz

2004. évi CXL törvény 98-

102§
hivatalból nincs

2004. évi CXL törvény 33. 

§ szerint 21 nap
nincs



128 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Erdészeti Osztály

Tűzgyújtási tilalomhoz 

kötődő intézkedések 

(elrendelés, feloldás 

közzététele) - helyi szint

2009. évi XXXVII. törvény 

67. §. (2)bek. 
nincs nincs hivatalból nincs haladéktalan nincs

129 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Talajjavítás 

engedélyezése

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(1) bek. a) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
21 nap 26000

130 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Mezőgazdasági célú 

tereprendezés 

engedélyezése

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(1) bek. b) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
21 nap 73000

131 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Talajvédelmi műszaki 

beavatkozások, 

létesítmények 

megvalósításának 

engedélyezése

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(1) bek. c) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
21 nap 73000

132 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Szennyvíz, szennyvíziszap 

mezőgazdasági 

felhasználásának 

engedélyezése

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(1) bek. e) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
21 nap 144000

133 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Szennyvíziszap komposzt 

mezőgazdasági 

felhasználásának 

engedélyezése

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(1) bek. e) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
21 nap 110000

134 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Hígtrágya termőföldön 

történő felhasználásának 

bejelentése

2007. évi CXXIX. tv. 50/A. 

§ (1) bek.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
8 nap 0

135 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Nem mezőgazdasági 

eredetű nem veszélyes 

hulladék termőföldön 

történő felhasználásának 

engedélyezése

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(1) bek. f) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
21 nap 60000

136 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Mezőgazdasági termelés 

során keletkező hulladék 

termőföldön történő 

felhasználásának 

engedélyezése

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(1) bek. f) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
21 nap 60000

137 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Árutermő, törzs- és 

kísérleti szőlő (kivéve a 

csemege- és alanyszőlő) 

telepítéséhez készített 

ültetvénytelepítést 

megalapozó talajvédelmi 

terv és a szőlőtelepítést 

megalapozó 

egyszerűsített 

talajvédelmi terv 

jóváhagyása

90/2008. FVM rendelet 

3/A. § (2) bek.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
21 nap 28000

138 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Talajvédelmi előírások 

ellenőrzése és 

intézkedések megtétele

2007. évi CXXIX. tv. 53. § 

(1) bek. b) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
hivatalból nincs előírt melléklet 21 nap 0



139 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Nitrát rendelet 

előírásainak betartásával 

kapcsolatos talajvédelmi 

hatósági ellenőrzések és 

intézkedések megtétele

27/2006. Korm. rendelet 

10. § (1) bek.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
hivatalból nincs előírt melléklet 21 nap 0

140 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Engedélyköteles 

termésnövelő anyaggal 

folytatott tevékenység 

élelmiszerlánc-felügyeleti 

ellenőrzése, és 

intézkedések megtétele

36/2006. FVM rendelet 

13. § (1) bek.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
hivatalból nincs előírt melléklet 21 nap 0

141 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

EK-műtrágyák  

élelmiszerlánc-felügyeleti 

ellenőrzése, és 

intézkedések megtétele

36/2006. FVM rendelet 

13. § (1) bek.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
hivatalból nincs előírt melléklet 21 nap 0

142 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Talajszennyezést 

eredményező, illetve a 

nem engedélyezett 

anyagok termőföldön 

történő felhasználása, 

továbbá termőföldön 

történő lerakása esetén 

intézkedés megtétele

2007. évi CXXIX. tv. 53. § 

(1) bek. a) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
hivatalból nincs előírt melléklet 21 nap 0

143 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Bányaüzemi feltárásra és 

kitermelésre készített 

MÜT jóváhagyása, 

módosítása, 

szüneteltetési MÜT 

jóváhagyása iránti 

eljárásban talajvédelmi 

szakkérdésben 

közreműködés

267/2006. Korm. 

rendelet 3. melléklet B. 3. 

sor E oszlop

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0

144 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Bányabezárási műszaki 

üzemi terv jóváhagyása, 

módosítása, 

bányabezárás, 

tájrendezés végrehajtása 

elfogadása iránti 

eljárásban szakkérdésben 

közreműködés

267/2006. Korm. 

rendelet 3. melléklet B. 3. 

sor G oszlop

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0

145 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Szén-dioxid geológiai 

tárolásának 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági állásfoglalás

267/2006. Korm. 

rendelet 4. melléklet 3. 

sor

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
15 nap 50000



146 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Szén-dioxid geológiai 

bezárásának 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági állásfoglalás

267/2006. Korm. 

rendelet 4. melléklet 3. 

sor

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
15 nap 30000

147 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

A bányafelügyelet 

hatáskörébe tartozó 

sajátos építményekre 

vonatkozó építési és 

fennmaradási 

engedélyezési eljárásban 

talajvédelmi 

szakkérdésben 

közreműködés

267/2006. Korm. 

rendelet 2. melléklet B 2. 

sor B oszlop

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0

148 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Építési engedélyezési 

eljárás, építési engedély 

módosítása, összevont 

telepítési eljárás, 

integrált építési 

engedélyezési szakasz 

szakhatósági hozzájárulás 

400 négyzetméter vagy 

az alatt igénybevett 

termőföld esetén

312/2012. Korm. 

rendelet 6. melléklet 1. 

táblázat 2. sor D oszlop

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

építési engedélyezési 

tervdokumentáció
15 nap 0

149 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Építési engedélyezési 

eljárás, építési engedély 

módosítása, összevont 

telepítési eljárás, 

integrált építési 

engedélyezési szakasz 

szakhatósági hozzájárulás 

400 négyzetméter felett 

igénybevett termőföld 

esetén

312/2012. Korm. 

rendelet 6. melléklet 1. 

táblázat 2. sor D oszlop

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
15 nap 50000

150 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Építési engedélyezési 

eljárás, építési engedély 

módosítása, összevont 

telepítési eljárás, 

integrált építési 

engedélyezési szakasz 

közreműködés 

talajvédelmi 

szakkérdésben 400 

négyzetméter vagy az 

alatt igénybevett 

termőföld esetén

312/2012. Korm. 

rendelet 6. melléklet 3. 

táblázat 2. sor

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

építési engedélyezési 

tervdokumentáció
5 nap 0

151 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Építési engedélyezési 

eljárás, építési engedély 

módosítása, összevont 

telepítési eljárás, 

integrált építési 

engedélyezési szakasz 

közreműködés 

talajvédelmi 

szakkérdésben 400 

négyzetméter felett 

igénybevett termőföld 

esetén

312/2012. Korm. 

rendelet 6. melléklet 3. 

táblázat 2. sor

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0



152 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Építésügyi fennmaradási 

engedélyezési eljárásban 

közreműködés 

talajvédelmi 

szakkérdésben

312/2012. Korm. 

rendelet 6. melléklet 3. 

táblázat 2. sor

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

engedélyezési 

tervdokumentáció
5 nap 0

153 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Építésügyi fennmaradási 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági hozzájárulás

312/2012. Korm. 

rendelet 6. melléklet 1. 

táblázat 2. sor D oszlop

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

engedélyezési 

tervdokumentáció
15 nap 50000

154 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Építésügyi 

használatbavételi 

eljárásban közreműködés 

talajvédelmi 

szakkérdésben

312/2012. Korm. 

rendelet 39. § (1) bek. c) 

pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

engedélyezési 

dokumentáció, 

humuszmentési napló

5 nap 0

155 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Építésügyi 

használatbavételi 

eljárásban szakhatósági 

hozzájárulás

312/2012. Korm. 

rendelet 39. § (2)

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

engedélyezési 

dokumentáció, 

humuszmentési napló

15 nap 0

156 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Építési engedély 

hatályának 

meghosszabbítási 

eljárásban közreműködés 

talajvédelmi 

szakkérdésben

312/2012. Korm. 

rendelet 6. melléklet 3. 

táblázat 2. sor

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

engedélyezési 

dokumentáció
5 nap 0

157 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Építési engedély 

hatályának 

meghosszabbítási 

eljárásban szakhatósági 

hozzájárulás

312/2012. Korm. 

rendelet 6. melléklet 1. 

táblázat 2. sor D oszlop

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

engedélyezési 

dokumentáció
15 nap 50000

158 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Katonai létesítmény 

építésügyi hatósági 

engedélyezése során 

szakhatósági hozzájárulás

40/2002. Korm. rendelet 

1. melléklet 14. pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
15 nap 19000

159 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Villamosenergia-ipari 

építésügyi engedélyezési 

eljárásban szakhatósági 

hozzájárulás

382/2007. Korm. 

rendelet 4. melléklet 3. 

táblázat 1a) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
15 nap 50000

160 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Elektronikus hírközlési 

építmények építési 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági hozzájárulás 

400 négyzetmétert illetve 

500 folyómétert 

meghaladó termőföld 

igénybevétel esetén

362/2008. Korm. 

rendelet 1. melléklet 5b) 

pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
15 nap 25000

161 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Gyorsforgalmi út előzetes 

vizsgálati eljárásban 

közreműködés 

talajvédelmi 

szakkérdésben

71/2015. Korm. rendelet 

5. melléklet I. táblázat 5. 

pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

előzetes vizsgálati 

dokumentáció
5 nap 0



162 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Gyorsforgalmi út 

környezeti hatásvizsgálati 

eljárásban közreműködés 

talajvédelmi 

szakkérdésben

71/2015. Korm. rendelet 

5. melléklet I. táblázat 5. 

pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

környezeti hatásvizsgálati 

dokuementáció
5 nap 0

163 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Gyorsforgalmi út 

egységes 

környezethasználati 

engedélyezési eljárás és 

környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárásban 

közreműködés 

talajvédelmi 

szakkérdésben

71/2015. Korm. rendelet 

5. melléklet I. táblázat 5. 

pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

környezetvédelmi 

dokumentáció
5 nap 0

164 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Repülőtér létesítésének, 

fejlesztésének és 

megszüntetésének, 

valamint a leszállóhely 

létesítésének és 

megszüntetésének 

szabályairól szóló 

kormányrendelet hatálya 

alá tartozó általános 

építmények építésének, 

fennmaradásának, 

fejlesztésének 

engedélyezési eljárásban 

közreműködés 

talajvédelmi 

szakkérdésben

382/2016. Korm. 

rendelet 19. § (2) bek. d) 

pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0

165 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Vízjogi létesítési 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági hozzájárulás 

400 négyzetméter és 500 

folyóméter feletti 

talajfelszín megbontása 

esetén

223/2014. Korm. 

rendelet 11. § c) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

223/2014. Korm. 

rendelet 11. § c) pontja
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
15 nap 50000

166 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Vízjogi létesítési 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági hozzájárulás 

400 négyzetméter és 500 

folyóméter illetve az 

alatti talajfelszín 

megbontása esetén

223/2014. Korm. 

rendelet 11. § c) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

223/2014. Korm. 

rendelet 11. § c) pontja
kérelemre

engedélyezési 

tervdokumentáció
15 nap 25000

167 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Vízjogi üzemeltetési 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági hozzájárulás 

(kivéve az egynyaras 

öntözés engedélyezése)

223/2014. Korm. 

rendelet 11. § c) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

223/2014. Korm. 

rendelet 11. § c) pontja
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
15 nap 25000



168 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Egynyaras öntözés vízjogi 

üzemeltetési 

engedélyezési 

eljárásában szakhatósági 

hozzájárulás

223/2014. Korm. 

rendelet 11. § c) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

223/2014. Korm. 

rendelet 11. § c) pontja
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
15 nap 5000

169 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Vízjogi fennmaradási 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági hozzájárulás

223/2014. Korm. 

rendelet 11. § c) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

223/2014. Korm. 

rendelet 11. § c) pontja
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
15 nap 50000

170 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Vízbázisok védőterületein 

belüli tevékenység 

végzésének eseti 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági hozzájárulás

223/2014. Korm. 

rendelet 12. § (2) bek. b) 

pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

223/2014. Korm. 

rendelet 12. § (2) bek. b) 

pontja

kérelemre
engedélyezési 

tervdokumentáció
15 nap 13000

171 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Vízbázisok 

védőterületeinek 

(védőidom, védőterület 

és védősáv) kijelölésével 

kapcsolatos 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági hozzájárulás

223/2014. Korm. 

rendelet 12. § (1) bek. b) 

pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

223/2014. Korm. 

rendelet 12. § (1) bek. b) 

pontja

kérelemre
engedélyezési 

tervdokumentáció
15 nap 50000

172 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

A nem közművel 

összegyűjtött háztartási 

szennyvíz átvételére 

köteles szennyvíztisztító 

telep, szennyvízelvezető 

mű erre kijelölt eleme, a 

tavas vagy egyéb 

szennyvíztisztító mű 

kijelölése iránti 

eljárásban szakhatósági 

hozzájárulás

223/2014. Korm. 

rendelet 12. § (7) bek. d) 

pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

223/2014. Korm. 

rendelet 12. § (1) bek. b) 

pontja

kérelemre

engedélyezési 

tervdokumentáció, 

humuszgazdálkodási terv 

400 négyzetméter felett

15 nap 0

173 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Csemege- és alanyszőlő 

telepítésének 

engedélyezési eljárásban 

talajvédelmi szakkérdés 

vizsgálata

383/2016. Korm. 

rendelet 52. § (1) bek. és 

72. §

Pest Megyei 

Kormányhivatal
CXL. tv. 109. § (1) bek. kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0

174 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Talajvédelmi 

követelmények, valamint 

a termőföld használat 

követelményei 

teljesítéséről 

bizonyítvány kiadása

2007. évi CXXIX. tv. 52. § 

(2) bek.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre nincs előírt melléklet 21 nap 12000



175 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Öntözés mezőgazdasági 

üzemi és közösségi 

létesítményeinek 

fejlesztésére igényelt 

támogatáshoz a 

talajvédelmi hatóság 

nyilatkozata

34/2008. FVM rendelet 7. 

§ (4) bek. ba) és bb) 

pontjai

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre nincs előírt melléklet 21 nap 0

176 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Melioráció 

mezőgazdasági üzemi és 

közösségi 

létesítményeinek 

fejlesztésére igényelt 

támogatáshoz a 

talajvédelmi hatóság 

nyilatkozata

34/2008. FVM rendelet 7. 

§ (4) bek. ba) és bb) 

pontjai

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre nincs előírt melléklet 21 nap 0

177 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Termőföld időleges más 

célú hasznosításának 

engedélyezési eljárásban 

talajvédelmi hatósági 

közreműködés 

(szakkérdés elbírálása

384/2016. Korm. 

rendelet 1. melléklet A) 

táblázat 11. sor

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0

178 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Művelés alól kivett 

terület újrahasznosítására 

készített terv ingatlanügyi 

hatóság által történő 

jóváhagyására vonatkozó 

eljárásban talajvédelmi 

hatósági közreműködés 

(szakkérdés elbírálása)

384/2016. Korm. 

rendelet 1. melléklet A) 

táblázat 3. sor

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2007. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0

179 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Termőföld végleges más 

célú hasznosítási 

eljárásban talajvédelmi 

hatósági közreműködés 

(szakkérdés elbírálása)

384/2016. Korm. 

rendelet 1. melléklet A) 

táblázat 7. sor

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2008. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0

180 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Összevont telepítési 

eljárás, telepítési 

hatásvizsgálati szakasz - 

végleges más célú 

hasznosítási eljárásban 

talajvédelmi hatósági 

közreműködés 

(szakkérdés elbírálása)

312/2012. Korm. 

rendelet 7. melléklet II. 1. 

szakasz 4. pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2009. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0

181 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Termőföld engedély 

nélküli más célú 

hasznosítás 

engedélyezési eljárásban 

talajvédelmi hatósági 

közreműködés 

(szakkérdés elbírálása)

384/2016. Korm. 

rendelet 1. melléklet A) 

táblázat 15. sor

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre nincs előírt melléklet 5 nap 0

182 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Egyes tervek, programok 

környezeti vizsgálata 

(szakkérdés elbírálása)

2/2005 Korm. rendelet 3. 

melléklet II.2. e) pontja

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

környezeti vizsgálati 

dokumentáció
5 nap 0



183 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Előzetes vizsgálati 

eljárásban talajvédelmi 

hatósági közreműködés 

(szakkérdés elbírálása)

71/2015. Korm. rendelet 

5. melléklet I. táblázat 5.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

előzetes vizsgálati 

dokuemtnáció
5 nap 0

184 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Környezeti hatásvizsgálat  

(szakkérdés elbírálása)

71/2015. Korm. rendelet 

5. melléklet I. táblázat 5.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

környezeti hatásvizsgálati 

dokumentáció
5 nap 0

185 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Összevont telepítési 

eljárás, telepítési 

hatásvizsgálati szakasz - 

környezeti hatásvizsgálati 

eljárásban talajvédelmi 

hatósági közreműködés 

(szakkérdés elbírálása

71/2015. Korm. rendelet 

5. melléklet I. táblázat 5.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

környezeti hatásvizsgálati 

dokuemntáció
5 nap 0

186 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Egységes 

környezethasználati 

engedélyezési eljárás 

(szakkérdés elbírálása)

71/2015. Korm. rendelet 

5. melléklet I. táblázat 5.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

környezetvédelmi 

engedélyezési 

dokuemntáció

5 nap 0

187 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Összevont telepítési 

eljárás, telepítési 

hatásvizsgálati szakasz - 

egységes 

környezethasználati 

engedélyezési eljárásban 

talajvédelmi hatósági 

közreműködés 

(szakkérdés elbírálása

71/2015. Korm. rendelet 

5. melléklet I. táblázat 5.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

környezetvédelmi 

dokumentáció
5 nap 0

188 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárásban 

talajvédelmi hatósági 

közreműködés 

(szakkérdés elbírálása)

71/2015. Korm. rendelet 

5. melléklet I. táblázat 5.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

környezetvédelmi 

felülvizsgálati 

dokuemntáció

5 nap 0

189 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Környezetvédelmi 

kármentesítési eljárásban 

talajvédelmi hatósági 

közreműködés 

(szakkérdés elbírálása)

71/2015. Korm. rendelet 

6. melléklet I. táblázat 2.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

környezetvédelmi 

kármentesítési terv, 

mezőgazdasági 

hasznosítást lehetővé 

tevő rekultivációt 

megalapozó talajvédelmi 

terv

5 nap 0

190 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Utak elvi építési, 

korszerűsítési, ideiglenes 

forgalomba helyezési, 

forgalomba helyezési, 

fennmaradási, 

megszüntetési 

engedélyezése, utak 

építési engedélyben 

foglaltaktól eltérés 

engedélyezési eljárásban 

talajvédelmi hatósági 

közreműködés 

(szakkérdés elbírálása)

382/2016. Korm. 

rendelet 1. melléklet 2. 

táblázat 2.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2009. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0

191 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Régészeti feltárás - kivéve 

megelőző feltárás - 

engedélyezése 

(szakkérdés elbírálása)

496/2016. Korm. 

rendelet 33. § (1) bek.

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2009. évi CXXIX. tv. 49. § 

(3) bek.
5 nap 0



192 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Gyümölcstelepítések 

engedélyezési eljárásban 

talajvédelmi hatósági 

közreműködés 

(szakkérdés elbírálása)

383/2016. Korm. 

rendelet 72. §

Pest Megyei 

Kormányhivatal

383/2016. Korm. 

rendelet  52. § (4) bek.
kérelemre

2009. évi CXXIX. tv. 59. § 

(2) bek.
5 nap 0

193 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

engedélyköteles 

termékek forgalmazása, 

vásárlása során az 

előírásoknak megfelelő 

személyi, tárgyi feltételek 

meglétének és a 

nyilvántartási 

kötelezettségek 

betartásának ellenőrzése

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

bekezdés b) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

194 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

engedélyköteles 

termékek párhuzamos 

behozatal 

követelményeinek való 

megfelelésének, 

kiszerelésének, 

gyártásának, 

szállításának, 

raktározásának 

csomagolásának, 

címkézésének, 

szavatossági idejének, az 

értékesítés 

szabályszerűségének 

ellenőrzése

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

bekezdés b) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

195 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

engedélyköteles 

termékek felhasználása 

során az előírásoknak 

megfelelő személyi, 

tárgyi feltételek 

meglétének és a 

nyilvántartási 

kötelezettségek 

betartásának ellenőrzése

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

bekezdés a) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

196 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

növényvédelmi gépek és 

növényvédő szer 

kijuttatására szolgáló 

eszközök 

típusminősítésének 

ellenőrzése

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 31. § (1)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0



197 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

növényvédelmi 

tevékenység 

körülményeinek, illetve a 

növényvédelmi 

technológiai fegyelem 

(munkavédelmi, 

egészségvédelmi, 

környezetvédelmi 

előírások) betartásának 

ellenőrzése

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

a) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

198 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

növényvédelmi 

védekezések során a 

szállítás, raktározás 

szabályainak, a 

növényvédelmi gépek 

alkalmasságának és az 

előírt nyilvántartások 

meglétének, illetve 

naprakész vezetésének 

ellenőrzése

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

b) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

199 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

raktári kártevők elleni 

védekezések ellenőrzése, 

a gázosításra vonatkozó 

jogszabályoknak és 

technológiai előírásoknak 

való megfelelés 

vizsgálatával

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) f) 

pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

200 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

növényvédőszer-maradék 

szennyezett élelmiszerrel 

és takarmánnyal 

kapcsolatos esetek 

kivizsgálása

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 32. § (1) 

e) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

201 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

védekezési kötelezettség 

betartásának ellenőrzése 

a szomszédos gazdálkodó 

termelés biztonságára 

veszélyt jelentő károsító 

esetében

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

a) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0



202 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

károsítók elleni kötelező 

védekezésre felszólítás, 

közérdekű, állami 

védekezés, illetve 

megsemmisítés 

elrendelése, 

növényvédelmi illetve 

élelmiszerlánc-felügyeleti 

bírság kiszabása

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 48. § (1) 

bekezdés l) pont, 49. § (1) 

bekezdés, 50. § (1) 

bekezdés

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

203 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

I. és II. forgalmi 

kategóriájú készítmények 

vásárlására és 

felhasználására jogosító 

igazolványok kiadása – az 

EU tagállamok 

állampolgárai részére is –, 

nyilvántartása és a 

vásárlói jogosultság 

meglétének ellenőrzése

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)            Az 

élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (3) 

bekezdés h) pont, 38. § 

(1) bekezdés n) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is

A növényvédelmi 

tevékenységről 43/2010. 

(IV. 23.) FVM rendelet 21. 

§ (1)

21 nap D 4000

204 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

az élelmezés-

egészségügyi várakozási 

idő letelte előtt 

betakarított termék 

esetén a forgalomba 

hozatali 

követelményeknek való 

megfelelőség igazolása 

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)            Az 

élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 17. § (7) 

bekezdés 

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

205 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

a parlagfű elleni 

védekezési kötelezettség 

elmulasztásával 

kapcsolatos hatósági 

eljárás lefolytatása 

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)            Az 

élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 17. § (4) 

bekezdés f) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

206 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

ökológiai jelölés 

jogszerűségének 

ellenőrzése gazdasági 

szereplőknél 

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (3)            Az 

élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 32. § (1) 

bekezdés h) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

207 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Ökológiai átállás I. fokú 

hatósági ellenőrzése és 

nyilvántartása

 889/2008/EK rendelet 

36. cikk

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0



208 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Ökológiai párhuzamos 

termelés I. fokú hatósági 

ellenőrzése és 

nyilvántartása

889/2008/EK rendelet 

40. cikk

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

209 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

EGT más tagállamában 

folytatni tervezett 

növényvédelmi 

tevékenységhez 

szükséges igazolás 

kiadása

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (3)            Az 

élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 23/A. § (1) 

bekezdés

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is

A növényvédelmi 

tevékenységről 43/2010. 

(IV. 23.) FVM rendelet 47. 

§

21 nap 0

210 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

növényvédő szerek 

engedélyben előírt 

minőségének és a 

címkézésének 

ellenőrzése 

A növényvédő szerek 

forgalomba hozatalának 

és felhasználásának 

engedélyezéséről, 

valamint a növényvédő 

szerek csomagolásáról, 

jelöléséről, tárolásáról és 

szállításáról 89/2004 FVM 

rendelet 28. § (1) 

bekezdés Az 

élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

bekezdés b) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

211 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Mintavétel az 

engedélyköteles 

termékekből a minőségi 

(növényvédő szer 

tisztaságára, 

hatóanyagtartalmára 

vonatkozó) jellemzők 

vizsgálata céljából

A növényi és állati 

eredetű élelmiszerekben 

és takarmányokban, 

illetve azok felületén 

található megengedett 

növényvédőszer-

maradékok 

határértékéről, valamint 

ezek hatósági 

ellenőrzéséről 66/2010 

FVM rendelet                         

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (6)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 44. § (1) 

bekezdés e) és f) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0



212 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

légi permetezéssel 

kapcsolatban benyújtott 

kérelmek elbírálása, 

előírások betartásának 

ellenőrzése (szakirányító 

jelenléte, légi 

járművezető 

növényvédelmi 

továbbképzésének 

érvényessége, 

tevekénységhez 

szükséges engedélyek, 

előírt nyilvántartások 

vezetése, az alkalmazott 

készítmény 

felhasználhatósága, stb.), 

nyilvántartás vezetése

Mező-erdőgazdasági légi 

munkavégzésről szóló 

44/2005 FVM-GKM-

KvVM együttes rendelet                             

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

bekezdés a) pont, 38. § 

(1) bekezdés u) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap D 5000

213 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Elsődleges növényi 

termékek 

szennyezőanyagainak 

monitoringja

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (2)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

bekezdés e) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

214 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Megkeresésre, 

bejelentésre részvétel 

növényvédelmi káresetek 

kivizsgálásában. 

A növényi és állati 

eredetű élelmiszerekben 

és takarmányokban, 

illetve azok felületén 

található megengedett 

növényvédőszer-

maradékok 

határértékéről, valamint 

ezek hatósági 

ellenőrzéséről 66/2010 

FVM rendelet 5§ (1)                         

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (6)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 17. § (3) 

a) 56. § (1)

60. § (1) b) d)

63. § (1) a) ab)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0



215 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Határállomásokon, 

kereskedelmi 

egységekben és 

termőhelyeken történő 

mintavétel növényi 

termékből a 

megengedett 

növényvédő szer 

maradék tartalom 

ellenőrzése céljából.

A növényi és állati 

eredetű élelmiszerekben 

és takarmányokban, 

illetve azok felületén 

található megengedett 

növényvédőszer-

maradékok 

határértékéről, valamint 

ezek hatósági 

ellenőrzéséről 66/2010 

FVM rendelet 5§ (1)                         

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 5. § (6)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 17.§ (7)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

216 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

szőlő, gyümölcs, 

dísznövény, zöldség, 

erdészeti 

szaporítóanyagok 

előállításának növény-

egészségügyi 

ellenőrzésével 

kapcsolatos feladata 

(pl.előszemle,  szemle, 

mintavétel a  kontroll-

tesztelésekhez) ellátása 

A növényegészségügyi 

feladatok 

végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 

FVM rendelet                              

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

bekezdés d) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet folyamatos

A Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal, 

valamint a megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei 

előtt kezdeményezett 

eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási 

díjak mértékéről, 

valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII. 2.) 

VM rendelet 1. melléklet 

10.1 pont

217 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

növény-egészségügyi 

szempontból ellenőrzi  a 

növények, növényi 

termékek előállítását, 

raktározását, szállítását 

és forgalmazását

A növényegészségügyi 

feladatok 

végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 

FVM rendelet                              

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) c)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet folyamatos

A Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal, 

valamint a megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei 

előtt kezdeményezett 

eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási 

díjak mértékéről, 

valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII. 2.) 

VM rendelet 1. melléklet 

10.1 pont



218 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

vetőmag, a szaporító- és 

ültetvényanyag

 előállítást és forgalomba 

hozatalt, 

valamint az egyéb 

szemleköteles növények 

termő-, tároló-, berakó-, 

feladó- és 

forgalmazó helyeit 

ellenőrzi növény-

egészségügyi 

szempontból

A növényegészségügyi 

feladatok 

végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 

FVM rendelet                              

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

d)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet folyamatos

A Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal, 

valamint a megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei 

előtt kezdeményezett 

eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási 

díjak mértékéről, 

valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII. 2.) 

VM rendelet 1. melléklet 

10.1 pont

219 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

zárlati károsítók 

felderítése, 

megelőzéséhez, illetve 

felszámolásához 

szükséges intézkedések 

megtétele

A növényegészségügyi 

feladatok 

végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 

FVM rendelet                              

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 32. § (4) c)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet folyamatos 0

220 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Járványok- és kártevők 

felszaporodása esetén 

növény-egészségügyi 

intézkedések 

meghozatala

A növényegészségügyi 

feladatok 

végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 

FVM rendelet                              

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 48. § (1) 

bekezdés a-k) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

221 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Járványokkal és kártevők 

felszaporodásával 

kapcsolatos állami és 

közérdekű védekezési 

intézkedések

A növényegészségügyi 

feladatok 

végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 

FVM rendelet                              

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 48. § (1) 

bekezdés l) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

222 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

ellenőrzi a növény-

egészségügyi 

szempontból 

nyilvántartott 

termelőknél a 

nyilvántartási feltételek 

megtartását

A  növényegészségügyi 

feladatok 

végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 

FVM rendelet                              

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

g)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0



223 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Növényútlevél kiállítása a 

2008. évi 46. tv.

 17. §-a (2) bekezdésének 

a) pontja szerinti

 kötelezettség alapján 

nyilvántartásba vett

 termelők részére 

A növényegészségügyi 

feladatok 

végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 

FVM rendelet 36/A. § (1) 

bekezdés                             

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 17.§ (2)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

224 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

kiviteli forgalomban a 

berakóhelyen történő 

(export) növény-

egészségügyi vizsgálatok 

elvégzése

A növényegészségügyi 

feladatok 

végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 

FVM rendelet 58. § (3) 

bekezdés                            

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 17.§ (2)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap

A Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal, 

valamint a megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei 

előtt kezdeményezett 

eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási 

díjak mértékéről, 

valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII. 2.) 

VM rendelet 1. melléklet 

10.2-4 pont

225 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

EU növény-egészségügyi 

határkirendeltségéhez 

(BIP) kapcsolódó import 

ellenőrzési feladatok 

ellátása

A növényegészségügyi 

feladatok 

végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 

FVM rendelet                              

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 33. § b) 

pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

226 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

növény-egészségügyi 

(növényállományban 

végrehajtott teljes vagy 

részleges megsemmisítés 

miatti) kártalánítással 

kapcsolatos feladatok 

ellátása

A növényegészségügyi 

feladatok 

végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 

FVM rendelet 18. § (1) 

bekezdés                             

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv  54. § (1) 

bekezdés a) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

227 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Engedélyköteles 

termékek gyártásával, 

átcsomagolásával, 

bérkiszerelésével 

foglalkozó egységek 

felderítése, ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv  4. § a) 

pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0



228 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Szakhatósági tevékenység 

ellátása kis- és 

nagykereskedelmi 

növényvédő szer 

forgalmazás 

beindításánál (működési 

engedély kiadásához), 

valamint a 

telepengedélyezési 

eljárásokban

A megyei 

kormányhivatalok 

mezőgazdasági 

feladatainak 

meghatározásáról 

68/2015 8. § (4)                        

Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

2008 évi 46. tv 37. § (2) 

bekezdés e) pont

Pest Megyei 

Kormányhivatal
Ket 98 § (1), 99 § (1) hivatalból és kérelemre is

A növényvédelmi 

tevékenységről 43/2010. 

(IV. 23.) FVM rendelet 24. 

§ 

21 nap 0

229 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

Nem állati eredetű 

élelmiszerek fokozott 

ellenőrzése

669/ EK rendelet          
Pest Megyei 

Kormányhivatal
KET 98 §.(1), KET 99.§.(1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

230 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

zöldség-gyümölcs 

forgalmazók 

regisztrációja

68/2007. FVM-EüM-

SZMM r. 6§.(1)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
KET 98 §.(1), KET 99.§.(1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

231 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

zöldség-gyümölcs export 

ellenőrzés

46/2008.tv.26.§(1),82/20

04.FVM r.4§(2)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
KET 98 §.(1), KET 99.§.(1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 4300 Ft/10t

232 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

zöldség-gyümölcs import 

ellenőrzés

46/2008.tv.26.§(1),82/20

04.FVM r.8§(4)

Pest Megyei 

Kormányhivatal
KET 98 §.(1), KET 99.§.(1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

233 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

zöldség-gyümölcs 

forgalmazó helyek 

higiéniai ellenőrzése

46/2008.tv.26§.(1)d)
Pest Megyei 

Kormányhivatal
KET 98 §.(1), KET 99.§.(1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

234 Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály

zöldség-gyümölcs 

forgalmazás ellenőrzése

46/2008.tv.26§.(1)d), 

543/2011 EK r.

Pest Megyei 

Kormányhivatal
KET 98 §.(1), KET 99.§.(1) hivatalból és kérelemre is nincs előírt melléklet 21 nap 0

235 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

bejelentésköteles 

példányok egyedi jelölése

 292/2008 (XII. 10.) Korm. 

rend 5. §
kérelemre

 292/2008 (XII. 10.) Korm. 

rend

236 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Natura 2000 gyepterület 

október 31. és április 23. 

között történő legeltetése

269/2007 (X. 18.) Korm. 

rend. 4. § (4)  bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

237 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Natura 2000 

gyepterületen a nád irtása

 269/2007 (X. 18.) Korm 

rend. 4. § (4)  bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

238 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védelemben részesülő 

állatfajok egyedének 

tartásához, 

hasznosításához, 

bemutatásához, valamint 

az egyed tartójának, 

hasznosítójának 

személyében 

bekövetkező változáshoz 

szükséges engedélyezés

348/2006 (XII. 23.) Korm. 

rend 3. § (1) bek., 17. § 

(1) bek.

fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre
348/2006 (XII. 23.) Korm. 

rend
70 nap 

239 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természetvédelmi 

kártalanítás

 276/2004 (X. 8.) Korm. 

Rend.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 21 nap

240 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területnek nem minősülő 

Natura 2000 területen a 

gyep feltöréséhez, 

felülvetéséhez, 

faültetvénnyé 

alakításához szükséges 

engedélyezés

275/2004 (X. 8.) Korm. 

Rend. 9. § (2)
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 10 000/ha (D)



241 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területnek nem minősülő 

Natura 2000 területen a 

terület helyreállításához 

szükséges engedélyezés

275/2004 (X. 8.) Korm. 

Rend. 9. § (2) bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

242 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területnek nem minősülő 

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, kivéve a 

csatorna medrében, az 

üzemi vízszintnél a 

nedvesített 

keresztszelvényben lévő 

fa, facsoport 

mederfenntartási céllal 

történő kivágáshoz 

szükséges engedélyezés

275/2004 (X. 8.) Korm. 

Rend. 9. § (2) bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 25 000 (D)

243 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

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 

engedélyezés

275/2004 (X. 8.) Korm. 

Rend. 9. § (2) bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 

5000 (I) v 36 000 és 80 

000 (D)

244 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

terület védetté, fokozottan 

védetté nyilvánításának 

ténye ingatlan-

nyilvántartásba való 

bejegyzése, onnan való 

törlése

1996. évi 53. tv 26. § (2) 

bek.
hivatalból

245 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

terület ideiglenes védetté 

nyilvánítása

1996. évi 53. tv 27. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

246 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

országos jelentőségű 

védett természeti 

területen erdőben való 

fakitermelés vegetációs 

idő alatt

1996. évi 53. tv 33. § (4) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

247 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen repülés számára 

tiltott vagy korlátozott 

légtér kijelölésének 

kezdeményezése

1996. évi 53. tv 35. § (1) 

bek. c)
hivatalból

248 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen termőföld 

hasznosítási kötelezettség 

felfüggesztése

1996. évi 53. tv 35. § (3) fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból



249 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen közúton való 

közlekedés (tartózkodás), 

víziúton hajózási 

tevékenység 

korlátozásának, 

megtiltásának 

kezdeményezése az 

útügyi, illetve a hajózási 

hatóságnál

1996. évi 53. tv 37. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból

250 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen való közlekedés, 

tartózkodás megtiltása, 

korlátozása

1996. évi 53. tv 37. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból

251 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti terület 

károsítása, 

veszélyeztetése vagy 

jogellenes zavarása 

esetén a tevékenység 

folytatásától való eltiltás

1996. évi 53. tv 37. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból

252 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen kezdeményezi 

az építési, telekalakítási 

tilalmat, illetőleg egyéb, 

jogszabályban 

meghatározott használati 

korlátozás elrendelését

1996. évi 53. tv 37. § (4) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból

253 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen kutatás, gyűjtés, 

kísérlet végzéséhez 

szükséges engedélyezés, 

kivéve, ha a kutatást 

országos jelentőségű 

védett természeti 

területen az igazgatóság 

végzi

1996. évi 53. tv 38. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

254 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen a gyep 

feltöréséhez, 

felújításához, 

felülvetéséhez, 

öntözéséhez, 

legeltetéshez, 

kaszáláshoz szükséges 

engedélyezés

1996. évi 53. tv 38. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 50 000/ha (D)

255 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen a terület 

helyreállításához, 

jellegének, használatának 

megváltoztatásához 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv 38. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I) v 50 000/ha (D)

256 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen termőföldnek 

nem minősülő földterület 

rendeltetésének, 

termőföld művelési 

ágának a 

megváltoztatásához 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv 38. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 10 000 (D)



257 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

 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 

engedélyezés

1996. évi 53. tv 38. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 10 000 (D)

258 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

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 

engedélyezés

1996. évi 53. tv 38. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 15 000 (D)

259 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen növényvédő 

szerek, bioregulátorok és 

egyéb irtószerek, valamint 

a talaj termékenységét 

befolyásoló vegyi anyagok 

felhasználásához 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv 38. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 40 000 (D)

260 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen horgászathoz 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv 38. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

261 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen közösségi és 

tömegsportesemények 

rendezéséhez, 

sportversenyhez, 

technikai jellegű 

sporttevékenység 

folytatásához szükséges 

engedélyezés

1996. évi 53. tv 38. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 36 000 - 300 000 (D)

262 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen járművel történő 

közlekedéshez szükséges 

engedélyezés, az arra 

kijelölt utak, az 

engedélyezett 

tevékenységek 

végzéséhez szükséges 

munkagépek, valamint a 

feladatukat ellátó – külön 

jogszabályokban erre 

feljogosított – személyek 

járművei kivételével 

1996. évi 53. tv 38. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 42 000 (D)



263 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen eredeti állapot 

helyreállítására, 

különösen a károsodott 

természeti érték és 

terület, továbbá a védett 

természeti érték és terület 

helyreállítására, illetve a 

78/A. § esetében a Kt. és 

a külön jogszabályokban 

meghatározottak szerinti 

megelőzési, illetve 

helyreállítási intézkedésre 

való kötelezés

1996. évi 53. tv 77. § fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból

264 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen korlátozhatja, 

felfüggesztheti vagy 

megtilthatja a védett 

természeti értéket és 

területet károsító vagy 

súlyosan veszélyeztető 

tevékenységeket

1996. évi 53. tv 78. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból

265 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen védett fasorban 

lévő, valamint egyes 

védett fák és cserjék 

természetes állapotának 

megváltoztatásának 

engedélyezése

1996. évi 53. tv. 42. § (5) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 10 000 (D)

266 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természeti területen a 

gyep és nádas művelési 

ág megváltoztatásához 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 21. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

267 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természeti területen a 

gyep, valamint a nád és 

más vízinövényzet 

égetéséhez szükséges 

engedélyezés

1996. évi 53. tv. 21. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

268 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett természeti 

területen a vadászati 

hatóságnál 

állományszabályozás 

kezdeményezése

1996. évi 53. tv. 34. § (4) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból

269 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

fokozottan védett 

természeti területre 

történő belépés 

engedélyezése

1996. évi 53. tv. 40. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

270 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Natura 2000 terület 

kijelölésének, 

feloldásának tényének 

ingatlan-nyilvántartásban 

való feljegyzés 

kezdeményezése

1996. évi 53. tv. 41/A. § 

(2) bek.
hivatalból

271 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett növényfaj 

egyedének, virágának, 

termésének vagy 

szaporításra alkalmas 

szervének gyűjtéséhez 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 42. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 10 000 (D)

272 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett növényfaj 

egyedének birtokban 

tartásához, 

adásvételéhez, 

cseréjéhez, kertekbe, 

botanikus kertekbe 

történő telepítéséhez 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 42. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I) v 10 000 (D)



273 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett növényfaj 

egyedének külföldre 

viteléhez, az országba 

behozatalához, az 

országon való 

átszállításához szükséges 

engedélyezés

1996. évi 53. tv. 42. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 10 000 (D)

274 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett növényfaj 

 egyedének 

preparálásához 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 42. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

275 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett növényfaj 

egyedének 

betelepítéséhez, 

visszatelepítéséhez, 

termesztésbe vonásához 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 42. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

276 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett növényfaj 

egyedével vagy egyedén 

végzett nemesítési 

kísérlethez szükséges 

engedélyezés

1996. évi 53. tv. 42. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

277 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett növényfaj 

egyedének 

biotechnológiai célra 

történő felhasználásához 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 42. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

278 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett növényfaj 

természetes állományai 

közötti mesterséges 

géncseréjéhez szükséges 

engedélyezés

1996. évi 53. tv. 42. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

279 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett növényfajokból álló 

gén- és szaporítóanyag 

bank létrehozásához, 

védett növényfaj gén- és 

szaporítóanyag bankban 

történő elhelyezéséhez 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 42. § (4) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

280 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

fokozottan védett 

növényfaj egyedének, 

virágának, termésének 

vagy szaporításra 

alkalmas szervének 

eltávolításához, 

elpusztításához, 

megszerzéséhez 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 42. § (6) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

281 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj 

állományának 

szabályozásához 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 20 000 (D)

282 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj egyedeinek 

gyűjtéséhez, 

befogásához, elejtéséhez, 

birtokban tartásához, 

idomításához szükséges 

engedélyezés;

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 20 000 (D)



283 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj egyedeinek 

szaporításához 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5500 (D)

284 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj egyedének 

kikészítéséhez, 

preparálásához, a 

preparátumok birtokban 

tartásához szükséges 

engedélyezés

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

285 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj egyedének 

élőállat gyűjteményben 

történő tartásához 

szükséges engedélyezés;

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

286 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állat hazai állatfaj-

állományának külföldi 

állományból származó 

egyeddel történő 

kiegészítéséhez 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

287 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj állományai 

közötti mesterséges 

géncseréhez szükséges 

engedélyezés;

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

288 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj egyedének 

cseréjéhez, 

adásvételéhez szükséges 

engedélyezés;

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 10 600 - 40 000 (D)

289 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj egyedének 

külföldre viteléhez, onnan 

történő behozatalához, az 

országon való 

átszállításához szükséges 

engedélyezés

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 10 000 (D)

290 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj egyede 

visszatelepítéséhez, 

betelepítéséhez 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

291 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj kártételének 

megelőzése érdekében 

riasztási módszer 

alkalmazásához 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

292 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj egyede 

fészkének áttelepítéséhez 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

293 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett állatfaj egyedének 

háziasításához szükséges 

engedélyezés

1996. évi 53. tv. 43. § (2) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)



294 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

állatgyűjtemények, 

állatkertek, illetve egyéb 

vadon élő védett állatok 

tartására, idomítására 

szolgáló létesítmények, 

telephelyek 

kialakításához, 

fenntartásához, 

üzemeltetéséhez 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 44. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 106 000 (D)

295 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

barlangi képződmények 

kimentéséhez, 

hasznosításához, 

értékesítéséhez, külföldre 

juttatásához szükséges 

engedélyezés

1996. évi 53. tv. 51. § (1) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 60 000 (D)

296 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

barlangban, 

barlangszakaszban 

végzendő kutatáshoz, 

kísérlethez, gyűjtéshez 

szükséges engedélyezés, 

kivéve, ha a kutatást az 

igazgatóság végzi

1996. évi 53. tv. 51. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

297 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

barlangi búvármerüléshez 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 51. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5500 (D)

298 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

az (1) bekezdés b) pontja 

kivételével barlangi 

műszaki beavatkozáshoz, 

így különösen bejárat 

vagy barlangszakasz 

lezárásához, műtárgy 

elhelyezéséhez, azok 

felújításához, 

helyreállításához 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 51. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

299 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

barlangban történő 

filmforgatáshoz 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 51. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 30 000 (D)

300 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

barlang felszíni 

védőövezetet megállapító 

miniszteri rendeletben [48. 

§ (5) bekezdés] 

meghatározott 

tevékenységekhez 

szükséges engedélyezés

1996. évi 53. tv. 51. § (3) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

301 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

védett ásványok, 

ősmaradványok 

gyűjtéséhez, forgalomba 

hozatalához, külföldre 

viteléhez szükséges 

engedélyezés

1996. évi 53. tv. 52. § (4) 

bek.
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

302 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

EU bizonylat kiállítás 

görög teknős, mór teknős 

és szegélyes teknős 

esetében

292/2008 (XII. 10.) Korm. 

Rend. 3. §
kérelemre 2000/példány (D)

303 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

az Egyezményben és a 

tanácsi rendeletben 

meghatározott 

nyilvántartások vezetése 

(CITES)

292/2008 (XII. 10.) Korm. 

Rend. 3. §, 15. § 
hivatalból



304 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

bejelentésköteles 

példányok nyilvántartásba 

vétele, származási 

igazolás kiállítása

292/2008 (XII.10.) Korm. 

Rend. 6. §
kérelemre 2000/példány (D)

305 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

tenyésztői bizonylat 

kiállítása

292/2008 (XII. 10.) Korm. 

Rend. 7. §
kérelemre 5500/faj/bejelentés (D)

306 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

tokfaj tartásának, 

tenyésztésének 

nyilvántartása

292/2008 (XII. 10.) Korm. 

Rend. 16. §
hivatalból 20000 (D)

307 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

környezetkárosodás 

ellenőrzése, minősítése

90/2007 (IV. 26.) Korm. 

Rend. 15. § (2) (3) bek. , 

16. § (1) bek.

hivatalból

308 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

kármentesítéshez 

kapcsolódó hatósági 

feladatok ellátása

6/2009 (IV. 14.)  KvVM-

EüM-FVM 1-5. §, 

219/2004 (VII. 21.) Korm. 

Rend. 21. §, 22-24. §, 27-

30. §

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 53 000 - 5 300 000 (D) 

309 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

kármentesítési monitoring 

záródokumentáció 

elbírálása

219/2004 (VII. 21.) Korm. 

Rend. 30. §
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 21 nap 106 000 (D)

310 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

tartós környezetkárosodás 

megállapítása, 

ellenőrzése

219/2004 (VII. 21.) Korm. 

Rend. 33. §
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap 80 000 (D)

311 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

felszín alatti vízvédelmi 

bírság

219/2004 (VII. 21.) Korm. 

Rend. 36. § (1) bek.
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

312 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

üzemi vízminőségi 

kárelhárítási terv 

jóváhagyása, adatok 

nyilvántartása

90/2007 (IV. 26.) Korm. 

Rend. 6. § (5) bek. , 12. § 

(1)-(2) bek.

fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 21 nap 5000 (I)

313 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természetben okozott 

károsodás esetén 

azonnali beavatkozást 

igénylő intézkedések

91/2007 (IV.26.) Korm. 

Rend. 4.§ (2) bek.
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból

314 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természetben okozott 

károsodás esetén 

természetvédelmi 

kivizsgálás

91/2007 (IV.26.) Korm. 

Rend. 5.§ (1)-(3) bek.
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

315 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természetben okozott 

károsodás esetén 

természetvédelmi 

tényfeltárás

91/2007 (IV.26.) Korm. 

Rend. 7-8. §
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

316 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természetben okozott 

károsodás esetén 

természetvédelmi 

beavatkozás, monitoring, 

záródokumentáció

91/2007 (IV.26.) Korm. 

Rend. 10-12. §
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

317 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

FAVI-val kapcsolatos 

hatáskörök

219/2004 (VII.21.) Korm. 

Rend. 34. § (3), 35/C. § 

(1), 35/D. § (3)-(4)

hivatalból

318 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hatósági nyilvántartás 

vezetése

7/2000. (V.18.) KÖM rend. 

1. §
hivatalból

319 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

HIR rendszer vezetése
439/2012 (XII.29.) Korm. 

Rend. 4.§ (3)
hivatalból

320 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladéklerakók 

adatszolgáltatása

20/2006 (IV.5.) KvVM 

rend. 18. § (2)
hivatalból és kérelemre is

321 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Levegőtisztaság-védelmi 

alapbejelentés és éves 

levegőtisztaság-védelmi 

jelentés (LAL és LM 

bejelentés) fogadása

306/2010 (XII.23.) Korm. 

Rend. 31. § (1)-(2)
hivatalból és kérelemre is



322 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

teljes körű vagy részleges 

állapotvizsgálatra 

kötelezés fel- és 

végelszámolási eljárásban

106/1995 (IX. 8.) Korm. 

Rend. 4-7. §, 14. §, 2. 

melléklet, 1991. évi 49. tv. 

31. § (1), 48. § (5) 

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 21 nap

323 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

környezetvédelmi 

nyilatkozatot, illetőleg a 

környezeti 

állapotvizsgálatot elbíráló 

hatósági határozat  fel- és 

végelszámolási eljárásban

106/1995 (IX. 8.) Korm. 

Rend. 3. §, 8-10. §, 14. § 

1991. évi 49. tv. 31. § (1), 

48. § (5)

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 21 nap

324 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

zaj-és rezgésvédelem 

elsőfokú hatáskör

284/2007 (X.29.) Korm- 

rend. 4. § (3)-(4)
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 21 nap

325 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

zaj-és rezgésvédelem 

kötelezések

284/2007 (X. 29.) Korm- 

rend. 3. § (3), 5. § (4), 10. 

§ (2)-(6), 14. § (2), 17. § 

(1)

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

326 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

zajvédelmi bírság és 

zajvizsgálati kötelezettség

284/2007 (X.29.) Korm- 

rend. 26-28. § 
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

327 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

levegőtisztaság-védelmi 

ellenőrzés

6/2011 (I. 14.) VM rend. 5. 

§. (2), 13. § (2)-(3), 18. § 

(3); 306/2010 (XII.23.) 

Korm. Rend. 25. § (2), 26. 

§ (1)

hivatalból

328 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

levegőtisztaság-védelmi 

kötelezés

6/2011 (I. 14.) VM rend. 

13. §. (3), 18. § (3); 

306/2010 (XII.23.) Korm. 

Rend. 25. § (2), 30. § (2), 

35. § (1)-(4)

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

329 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

levegőtisztaság-védelmi 

bírság

 306/2010 (XII. 23.) Korm. 

Rend. 34. § (1)-(2)
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

330 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

PCB hulladék 

nyilvántartása és 

hulladékbírság

144/2012 (XII. 27.) VM 

rend. 9. § (4), 10. §
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

331 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

bontási hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartás 

és ellenőrzése

45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM rend. 10. § (3), 12. 

§

hivatalból

332 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

nyilvántartás 
2012. évi 185. tv. 65. § (5) hivatalból

333 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

ellenőrzés

20/2006 (IV.5.) KvVM 

rend. 14. §, 2012. évi 185. 

tv. 82. § (1)-(2)

hivatalból

334 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

kötelezés

20/2006 (IV.5.) KvVM 

rend. 15. § (4), 2012. évi 

185. tv. 56. § (4), 61. §(6), 

65. § (5), 84. § (1)-(3)

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

335 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

felügyeleti díj

2012. évi 185. tv. 82/A. § 

(1)
hivatalból 25 000 - 40 000

336 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

bírság

271/2001(XII.21.) Kor. 

Rend. 2. § (1); 2012. évi 

185. tv. 86. § (1)

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

337 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

egységes 

környezethasználati 

engedély (EKHE) 

ellenőrzése

314/2005. (XII. 25.) Korm. 

Rend. 22. §; 1995. évi 53. 

tv. 82. § (2)

hivatalból

338 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

EKHE bírság és kötelezés
314/2005.(XII. 25.) Korm. 

Rend. 26. §
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap



339 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

EKHE felügyeleti díj 1995. évi 53. tv. 96/B. § hivatalból 100 000 -200 000 (D)

340 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

környezetkárosodás 

ingatlan-nyilvántartásba 

való bejelentési 

kötelezettsége

1995. évi 53. tv. 52. § hivatalból

341 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

kötelezés 

környezetveszélyeztetővel

, környezetkárosítóval 

szemben

1995. évi 53. tv. 101. § (3) fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

342 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természetvédelmi 

ideiglenes intézkedési jog

292/2008 (XII. 10.) Korm 

rend. 20. § (1); 1996. évi 

53. tv. 78. § (4)

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból

343 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természetvédelmi bírság

292/2008 (XII.10.) Korm 

rend. 23. § (3); 1996. évi 

53. tv. 80. § (2)

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

344 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természetvédelmi 

kötelezés

22/1998 (II.13.) Korm. 

Rend. 3. § (3)-(5); 1996. 

évi 53. tv. 77-78. § 

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

345 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természetvédelmi 

korlátozás

12/2005 (VI. 17.) KvVM 

rend. 2-3. § 
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 21 nap

346 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

előzetes konzultáció

314/2005 (XII. 25.)Korm. 

Rend. 5/A-5/B. §; 1995. 

évi 53. tv. 67. § (3)

kérelemre 250 000 (D) 

347 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

előzetes vizsgálati eljárás

314/2005 (XII.25.) Korm. 

Rend. 3-5 §; 1995. évi 53. 

tv. 67. § (1)-(2)

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 30/45 nap 250 000 (D) 

348 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

környezeti hatásvizsgálati 

eljárás

314/2005 (XII. 25.) Korm. 

Rend. 6-11A. §; 1995. évi 

53. tv. 68-69. § 

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 70 nap 650 000 - 3 000 000 (D)

349 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

környezetvédelmi 

felülvizsgálat
1995. évi 53. tv. 73-76. § fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 70 nap 50%

350 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

 teljesítményértékelés 

elbírálása
1995. évi 53. tv. 77. § fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 70 nap 250 000 (D) 

351 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

egységes 

környezethasználati 

engedélyezési eljárás

314/2005 (XII. 25.) Korm. 

Rend. 17-22. §; 1995. évi 

53. tv. 70. § 

fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 70 nap 1 050 000 - 2 100 000 (D)

352 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

összevont környezeti 

hatásvizsgálati és 

egészséges 

környezethasználat 

engedélyezési eljárás

314/2005 (XII.25.) Korm. 

Rend. 24. §
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 3 hónap 75 - 75 %

353 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

zajkibocsátási határérték 

megállapítása

284/2007 (X.29.) Korm. 

Rend. 10. § (4) 
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 21 nap 112 500 - 150 000 (D)

354 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

zajterhelési határérték 

betartása alóli felmentés

284/2007 (X.29.) Korm. 

Rend. 13. §  
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 21 nap 210 000 (D)

355 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

levegőtisztaság-védelmi 

engedélyezés 

(légszennyező forrás 

létesítése, 

teljesítménybővítése, 

élettartamát 

meghosszabbító 

felújítása, alkalmazott 

technológiájának váltása 

és működésének 

megkezdése esetén)

306/2010. (XII.23.) Korm. 

Rend. 22. §
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 21 nap 32 000 (D)



356 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

helyhez kötött 

légszennyező pontforrás 

engedélyezése

306/2010. (XII.23.) Korm. 

Rend. 25. §
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 21 nap 32 000/ pontforrás (D)

357 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

diffúz forrás 

levegőtisztaság-védelmi 

engedélyezése

306/2010. (XII.23.) Korm. 

Rend. 26. §
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 21 nap 32 000/ diffúz forrás (D)

358 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

vonalforrás által 

rendszeresen és tartósan 

okozott légszennyezettség 

esetén, a levegőterhelés 

megelőzése és 

csökkentése érdekében 

forgalomszervezési 

korlátozó vagy egyéb 

műszaki intézkedés 

kezdeményezése a 

közlekedési hatóságnál

306/2010. (XII.23.) Korm. 

Rend. 29. § (2) 
hivatalból 21 nap

359 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

engedélyezés (gyűjtő)
2012. évi 185. tv. 12. § fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 45 nap 40 000 - 120 000 (D)

360 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladék 

kereskedelmének és 

közvetítésének 

nyilvántartásba vétele

2012. évi 185. tv. 13. § fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 45 nap 120 000 - 160 000 (D)

361 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

engedélyezés (kezelés)
2012. évi 185. tv. 8-10. § fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 45 nap 120 000 (D)

362 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

engedélyezés (szállítás)
2012. évi 185. tv. 14. § fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 45 nap 190 000 (D)

363 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

engedélyezés 

(hasznosítás)

2012. évi 185. tv. 15. § fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 45 nap 470 000 (D)

364 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

engedélyezés 

(ártalmatlanítás)

2012. évi 185. tv. 16-18. § fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 45 nap 500 000 (D)

365 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladéklerakó 

rekultivációja

20/2006 (IV.5.) KvVM 

rend. 15. §
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre

20/2006 KvVM rend. 4. 

számú melléklet
45 nap 200 000 (D)

366 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

egyedi környezetvédelmi 

azonosító létrehozása

78/2007 (IV.24.) Korm 

rend. 2. § (2), 3. §
hivatalból és kérelemre is 3 nap 

367 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

egyedi környezetvédelmi 

azonosító 

változásjelentésének 

feldolgozása

78/2007 (IV.24.) Korm 

rend. 10. § (2)
kérelemre

368 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

engedéllyel 

rendelkezőkről és 

nyilvántartásba vettekről 

hatósági nyilvántartás 

vezetése

2012. évi 185. tv. 80. § (3) kérelemre 50 000 (D)

369 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékkal kapcsolatos 

adatszolgáltatás 

ellenőrzése

309/2014. (XII.11.) Kor. 

Remd. 15. §
hivatalból

370 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

levegőminőségi terv 

készítése

306/2010. (XII.23.) Korm. 

Rend. 14. § (4)
hivatalból

371 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

fokozottan zajos terület 

kijelölése

284/2007 (X. 29.) Korm. 

Rend. 19. §
hivatalból 21 nap

372 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

természetvédelmi 

hatósági engedélyezés az 

éti csiga gyűjtésére és 

hasznosítására 

vonatkozóan

19/2006 (III.31.) KvVM 

Rend. 1-3. §
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 2 forint/kilogramm



373 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Különösen veszélyes állat 

egyede tartásának, 

szaporításának, 

elidegenítésének, másik 

állatkertbe történő át- 

vagy kihelyezésének, 

országba történő 

behozatalának, országból 

történő kivitelének, illetve 

bemutatásának 

természetvédelmi 

engedélyezése

85/2015 (XII.17.) FM rend. 

11-21. §
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

374 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

az ország őshonos 

növény-, illetve 

állatvilágára ökológiai 

szempontból veszélyes, 

külön jogszabályban 

meghatározott állatok – 

tiltott kedvtelési célú 

tartása, szaporítása vagy 

forgalomba hozatala miatt 

történő – elkobzására, 

tulajdonának 

átruházására, végleges 

elhelyezésére, továbbá a 

végleges elhelyezésből 

eredő költségek 

viselésére kötelezésére, 

valamint az állat életének 

kioltására irányuló eljárás

334/2006 (XII.23.) Korm. 

Rend. 2. § (9)
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 21 nap 5000 (I)

375 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

állatvédelmi hatósághoz 

bejelentett az ország 

őshonos növény-, illetve 

állatvilágára ökológiai 

szempontból veszélyes, 

külön jogszabályban 

meghatározott állatokról 

hatósági nyilvántartás

334/2006 (XII.23.) Korm. 

Rend. 2. § (9)
fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre

376 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakhatósági 

közreműködés 

telepengedélyezési 

eljárásban

57/2013 (II.27.) Korm. 

Rend. 4. § b) pont
kérelemre 21 nap 23 000 (D)

377 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakhatósági 

közreműködés  kizárólag 

üzletben forgalmazható 

termék forgalmazására 

szolgáló üzlet 

üzemeltetésére jogosító 

működési engedély 

kiadása során

210/2009 (IX.29.) Korm. 

Rend. 7. § (1)
kérelemre 21 nap 7000 (D)

378 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakhatósági 

közreműködés hírközlési 

létesítményre vonatkozó 

engedélyezési eljárások 

(elvi, építés, 

használatbavétel, 

fennmaradás, bontás) 

során

362/2008 (XII.31.) Korm. 

Rend. 1. § és 1. sz. 

melléklet

kérelemre 21 nap 7000 (D)

379 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

az állandó menazséria 

létesítéséhez és 

működtetéséhez 

szükséges engedélyezési 

eljárásában 

természetvédelmi 

szakérdés vizsgálata

222/2007 (VIII. 29.) Korm. 

Rend. 3. § (3) bek. b)
kérelemre 15 nap



380 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakhatósági 

közreműködés 

pirotechnikai termék 

védett természeti 

területen való 

felhasználásának 

engedélyezése során

329/2007 (XII. 13.). Korm. 

rend. 14/A. § (5) és 4. sz. 

melléklet

kérelemre 21 nap

381 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakhatósági 

közreműködés hőtermelő 

létesítmények létesítési 

engedélyezési 

eljárásában

157/2005 (VIII. 15.) Korm 

rend. 5. § (1) és 1. sz. 

mlléklet

kérelemre 45 nap 14000 (D)

382 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgyűjtő udvar, 

üzemi gyűjtőhely, 

hulladéktároló hely, 

komposztáló telep, átrakó 

állomás, válogatómű 

üzemeltetési 

szabályzatának 

jóváhagyása

246/2014 (IX. 29.) Korm. 

Rend. 10. §, 17. §, 21. §, 

23. §, 26. §, 28. §

fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 40 000 (D)

383 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

egységes 

környezethasználati 

engedély felülvizsgálata

314/2005. (XII. 25.) Korm. 

Rend. 20/-a. § (4)
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 45 nap 50%

384 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

egységes 

környezethasználati 

engedély módosítása

314/2005. (XII. 25.) Korm. 

Rend. 20/-a. § (10)
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 45 nap 50%

385 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

környezetvédelmi és 

természetvédelmi 

kárelhárítás

90/2007 (IV. 26.) Korm. 

Rend.
hivatalból

386 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

OKIR működtetéséhez 

szükséges területi 

feladatok ellátása

1995. évi 53. tv. 49. § (3) hivatalból

387 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

a védelemben részesülő 

állatfajok egyedének 

tartására, hasznosítására, 

bemutatására irányuló 

eljárás során 

solymászmadarak 

esetében

348/2006 (XII.23.) Korm. 

rend , 17. § (1) bek. a), 

19. § (3).

fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

388 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakhatósági 

közreműködés a védett 

természeti területre 

közvetlen kihatással lévő 

vagy azt közvetlenül érintő 

más hatósági eljárás 

során 

1996. évi 53. tv. 39.§ (1) kérelemre 21 nap

389 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

a telepengedélyezés 

rendje szerint bejelentés-

köteles ipari tevékenység 

esetében a jogszabályban 

megjelölt elsőfokú 

hatóságok által a telepen 

lefolytatott ellenőrzés

57/2013 (II.27.) Korm. 

Rend. 9. § (3)
kérelemre

390 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

felszólítás kármentesítési 

FAVI bevallások 

helyesbítésére, 

benyújtására

18/2007. (V.10.) KvVM 

rend. 4. §
hivatalból



391 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

A környezetvédelmi és 

természetvédelmi 

hatáskörében eljáró 

megyei kormányhivatal 

szakhatósági 

közreműködése az 

építésügyi és 

építésfelügyeleti, a 

Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 

elektronikus hírközlési 

nyomvonalas, nyomvonal 

jellegű építményekkel és 

egyéb műtárgyakkal 

kapcsolatos, valamint a 

vízügyi hatóság 

eljárásaiban

312/2012 (XI.8.) Korm. 

Rend. 1.§, 11. § (1) bek. 

a), f), 12. § (1) bek. c), 12. 

§ (7) bek. b)

kérelemre 21 nap 8500 - 14 000 (D)

392 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakkérdések vizsgálata a 

közlekedési hatóság 

eljárásaiban

263/2006 (XII.20.) Korm. 

Rend. 8/A. § (2b) és . S. 

melléklet 3.2., 3.1.10.

kérelemre 15 nap 14 000-18 000 (D)

393 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakkérdések vizsgálata 

műszaki biztonsági 

hatóság a veszélyes 

folyadékok és olvadékok 

tárolótartályainak és tároló 

létesítményeinek, 

valamint nyomástartó 

berendezések és 

nyomástartó 

létesítmények 

engedélyezési 

eljárásában

321/2010. (XII.27.) Korm. 

Rend. 4/C. § (4), (6)
kérelemre 15 nap

394 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakkérdések vizsgálata 

sajátos építmények 

építésügyi hatósági 

eljárásában

31/2014 (II.12.) Korm. 

Rend. 10/A. §
kérelemre 15 nap

395 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakkérdések vizsgálata 

villamosenergia-ipari 

építésügyi engedélyezési 

eljárásban

382/2007 (XII.23.) Korm. 

Rend. 6. § (3) és 4. 

melléklet 3. pont

kérelemre 15 nap

396 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakkérdések vizsgálata a 

bányafelügyelet 

építésügyi hatósági és 

építésfelügyeleti 

hatáskörébe tartozó 

építményekre, valamint 

ezen létesítmények elvi 

építésének, 

használatbavételének, 

fennmaradásának, 

átalakításának, 

megszüntetésének, 

továbbá rendeltetésük 

megváltoztatásának 

engedélyezési 

eljárásában, továbbá a 

bányafelügyelet 

bányászati 

szakigazgatással 

kapcsolatos 

engedélyezési 

eljárásaiban

267/2006. (XII.20.) Korm. 

Rend. 4/A. § (2) és (4) 

bek., 2. melléklet b. és 3. 

melléklet b. pont

kérelemre 15 nap



397 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakkérdések vizsgálata 

szennyvíz és 

szennyvíziszap 

mezőgazdasági 

felhasználásának 

engedélyezési 

eljárásában, az állati 

eredetű melléktermékek 

égetését vagy 

együttégetését végző 

üzem engedélyezésére 

irányuló eljárásban, 

valamint nem emberi 

fogyasztásra szánt állati 

eredetű melléktermékek 

(gyűjtő-átrakó, előállító) 

üzem működésének 

engedélyezésére irányuló 

eljárásban, továbbá 

halgazdálkodási hatósági 

eljárásokban

383/2016.(XII.2.) Kor. 

Rend. 75. § (1) b)
kérelemre 15 nap

398 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

szakkérdések vizsgálata 

építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokban

312/2012. (XI.8.) Korm. 

Rend. 11/A. § (1) és 6. 

melléklet III. sz. táblázat 6-

11.

kérelemre 15 nap

399 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Ex lege védett természeti 

területek kiterjedésének 

(forrás, láp, víznyelő, 

szikes tó, kunhalom, 

földvár) egyedi 

határozattal történő 

megállapítása

1996. évi 53. tv. 26. § (3) fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból 70 nap

400 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Állatkert részére cápa 

behozatalának, 

utaztatásának, illetve 

bemutatásának 

engedélyezése

1998. évi 28. tv. 40. § (5) fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

401 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Közepesen veszélyes állat 

egyede tartásának, 

szaporításának, 

elidegenítésének, 

megvételének, felügyelete 

átengedésének, eladásra 

való felkínálásának, 

országba történő 

behozatalának, országból 

történő kivitelének, illetve 

bemutatásának 

engedélyezése

85/2015. (XII.17.) Fm. 

Rend. 11-21. §; 1998. évi 

28. tv. 21. § (2)

fellebbezés  Ket. 98. § kérelemre 70 nap 5000 (I)

402 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Elővigyázatosságot 

igénylő állatfaj egyede 

tartásának, 

szaporításának, 

elidegenítésénak, tartása 

átengedésénak, országba 

történő behozatalának 

bejelentése

1998. évi 28. tv. 21. § (3) kérelemre

403 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Veszélyes állatok 

nyilvántartásának 

vezetése

1998. évi 28. tv. 21. § (7) hivatalból

404 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Állatvédelmi bírság 

kiszabása

1998. évi 28. tv. 43. § (1)-

(2)
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból



405 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

CITES hatálya alá tartozó 

tokfajok élő példányainak 

tartásának, 

tenyésztésének 

bejelentése és erről 

nyilvántartás vezetése

292/2008 (XII.10.) Kor. 

Rend. 16. §
kérelemre

406 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Natura 2000 területre 

közvetlen kihatással lévő 

vagy azt közvetlenül érintő 

más hatósági eljárás 

során szakhatósági 

közreműködés a 

vízgazdálkodási, 

vízvédelmi hatósági 

eljárásokban

1996. évi 53. tv. 39. § (2) kérelemre 21 nap

407 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Fás szárú energetikai 

ültetvények védett 

természeti területen és 

Natura 2000 területen 

történő engedélyezése 

során mezőgazdasági 

eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 73. § 
hivatalból és kérelemre is 15 nap

408 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Kötelező növényvédelmi 

technológia - zárlati 

károsító elterjedésének 

megelőzése érdekében, 

országos jelentőségű 

védett természeti 

területen történő - 

alkalmazásának 

elrendelésére irányuló 

engedélyezése során 

mezőgazdasági 

eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 74. § 
hivatalból és kérelemre is 15 nap

409 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Szennyvíz és 

szennyvíziszap 

mezőgazdasági 

felhasználásának 

engedélyezése, továbbá a 

nem mezőgazdasági 

eredetű nem veszélyes 

hulladék mezőgazdasági 

felhasználásának 

engedélyezési 

engedélyezése során 

mezőgazdasági 

eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 75. § (1) b) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 14000 (D)



410 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Kísérleti vagy tudományos 

célú tevékenység, illetve 

fajtaszelekciós munka 

céljára a külön 

jogszabályban 

meghatározott, tilalmazott, 

Magyarországon nem 

honos károsítónak, illetve 

az egyéb, 

Magyarországon nem 

honos, életképes növényi 

károsító bármely fejlődési 

alakjának, tenyészetének 

Magyarországra való 

behozatala 

engedélyezésére irányuló 

engedélyezése során 

mezőgazdasági 

eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 70. § (2) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap

411 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Nem emberi fogyasztásra 

szánt állati eredetű 

melléktermékekre és a 

belőlük származó 

termékekre vonatkozó 

egészségügyi szabályok 

megállapításáról és az 

1774/2002/EK rendelet 

hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2009. 

október 21-i 

1069/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

rendelet 24. cikk (1) 

bekezdés a)  és e)-

j) pontjaiban 

meghatározott 

tevékenység(ek)et végző 

üzem működésének 

engedélyezésére irányuló 

eljárásban  

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 70. § (3) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap

412 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Védett természeti 

területen, Natura 2000 

területen található 

nemzetközi vagy kiemelt 

jelentőségű vízi 

élőhelyeken történő 

vízivad vadászat 

rendjének szabályozására 

irányuló vadászati 

eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016.(XII.2.) Kor. 

Rend. 76. § (1) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 12000 (D)

413 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Védett természeti 

területen és Natura 2000 

területen található vizes 

területek védősávjának 

ólomsörét használatának 

vonatkozásában való 

kijelölésére irányuló 

vadászati eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 76. § (2) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 12000 (D)



414 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Védett természeti 

területen 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata (a 

szelektív méregnek a 

vadgazdálkodási, humán- 

vagy állat-egészségügyi 

indokok alapján történő 

alkalmazására irányuló 

vadászati eljárásban,  

továbbá a mesterséges 

vadtenyésztési 

tevékenység folytatására, 

vad zárttéri tartására, 

valamint vad 

vadászterületre történő 

kiengedésére irányuló 

vadászati eljárásban)

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 76. § (3) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 12000 (D)

415 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

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 

vadászati eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 76. § (4) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 12000 (D)

416 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

A vadászati tilalmi időben 

apróvad fajra vonatkozó 

vadászat védett 

természeti területen, 

vízivad esetén védett 

természeti területen vagy 

Natura 2000 területen 

való engedélyezésére és 

elrendelésére irányuló 

vadászati eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 77. § (1) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 12000 (D)

417 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

A védett természeti 

területre vonatkozó 

vadgazdálkodási 

üzemterv jóváhagyására 

irányuló vadászati 

eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 77. § (2) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 12000 (D)

418 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Vadászterület határának 

megállapítására irányuló 

vadászati eljárásban, ha a 

vadászterület védett 

természeti területet 

osztana meg, 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 77. § (1) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 12000 (D)



419 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Vadászati jog 

kényszerhasznosításának 

elrendelésére irányuló 

vadászati eljárásban, ha a 

kényszerhasznosított 

vadászterület határa 

védett természeti területet 

oszt meg 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII. 2.) Kor. 

Rend. 78. § (1) a)
hivatalból és kérelemre is 15 nap 12000 (D)

420 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Madarak fészkének és 

fészkelésének vadászati 

célra engedélyezett vagy 

más eszközzel való 

zavarására, 

megrongálására vagy 

elpusztítására vonatkozó 

tilalom alóli felmentés 

megadására irányuló 

vadászati eljárásban  

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 78. § (1) b)
hivatalból és kérelemre is 15 nap 12000 (D)

421 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata 

(védett természeti 

területen, Natura 2000 

területen található 

halgazdálkodási 

vízterületen vagy annak 

egy részén az őshonos 

halfajokra meghatározott 

tilalmi idő megrövidítésére 

és a tilalmi idő alóli 

felmentés 

engedélyezésére irányuló 

halászati eljárásban; a 

Hhvtv. 16. § (2) 

bekezdésében 

meghatározott halászati 

eljárásban; országos 

jelentőségű védett 

természeti területen, 

Natura 2000 területen a 

halászati és horgászati 

méret- vagy mennyiségi 

korlátozás alóli felmentés 

megadására irányuló 

halászati eljárásban; a 

halállományt 

veszélyeztető gerinces 

állatfajok állományának 

riasztására, gyérítésére 

való kötelezés 

elrendelésére irányuló 

halászati eljárásban; az 

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 71. § 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 12000 (D)



422 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Védett természeti 

területen található erdő 

esetén természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata 

(erdei épület, erdei vasút 

kivételével minden 

erdészeti létesítmény 

létesítésére, bővítésére, 

felújítására, 

helyreállítására, 

korszerűsítésére, 

lebontására, 

elmozdítására, illetve 

használatbavételére, 

fennmaradására vagy a 

rendeltetésének 

megváltoztatására 

irányuló erdészeti 

eljárásban, az erdészeti 

szaporítóanyag 

gyűjtésének 

engedélyezésére irányuló 

erdészeti eljárásban, az 

erdőterv megállapítására 

és módosítására irányuló 

erdészeti eljárásban, a 

természetes, 

természetszerű és 

származék erdő 

természetességű, állami 

tulajdonú erdőben a 

tarvágás engedélyezésére 

irányuló erdészeti 

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 63. § (1) 
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 15 nap 14000 (D)

423 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Védett természeti 

területen lévő természetes 

és természetszerű erdő, 

valamint a természetes és 

természetszerű erdő, 

valamint a nem erdő 

művelési ágú védett 

területek kétszáz méteres 

körzetében a fásítás és a 

szabad rendelkezésű erdő 

telepítése feltételeinek 

meghatározására, 

tiltására irányuló erdészeti 

eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 69. § (3) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 14000 (D)



424 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Védett természeti 

területnek nem minősülő 

Natura 2000 területeken 

erdészeti eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata 

(erdő esetén az 

erdőterület 

igénybevételére 

vonatkozó elvi engedély 

megadására, az 

erdőterület 

igénybevételének 

engedélyezésére, az 

engedély nélkül vagy az 

engedélytől eltérően 

telepített faállomány 

fennmaradásáról 

határozó, erdő esetén az 

erdőtelepítési-kivitelezési 

terv jóváhagyása iránti, 

önerdősülés teljes vagy 

részleges felszámolására 

vagy erdőként, illetve 

szabad rendelkezésű 

erdőként történő 

nyilvántartásba vételére 

irányuló eljárásban)

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 69. § (4) (5)
hivatalból és kérelemre is 15 nap 14000 (D)

425 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Tájképvédelmi 

rendeltetésű erdő esetén 

erdészeti eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata 

(erdő esetén az 

erdőterület 

igénybevételére 

vonatkozó elvi engedély 

megadására, az 

erdőterület 

igénybevételének 

engedélyezésére, új erdő 

telepítésekor az erdő 

elsődleges és további 

rendeltetésének 

megállapítására és az 

erdő elsődleges és 

további rendeltetése 

megváltoztatására 

irányuló eljárásban)

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 69. § (6) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 14000 (D)

426 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Erdőterületen található 

védett 

növénytársulásokkal 

kapcsolatos erdészeti 

eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 69. § (7) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 14000 (D)

427 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

A növényi, állati vagy 

fertőzést okozó egyéb 

szervezetek országos 

jelentőségű védett 

természeti területen 

található erdőterületen 

történő tömeges 

elszaporodása esetén az 

erdőgazdálkodót a 

szükséges védekezés 

elvégzésére kötelező 

döntés irántierdészeti 

eljárásban 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.2.) Kor. 

Rend. 69. § (8) 
hivatalból és kérelemre is 15 nap 14000 (D)



428 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Földhivatali 

újrahasznosítási 

eljárásban, ha a 

földrészlet az ingatlan-

nyilvántartás szerint 

országos jelentőségű 

védett természeti 

területen vagy Natura 

2000 területen van 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

373/2014. (XII.31.) Korm. 

Rend. 2. melléklet A) I/4
kérelemre 15 nap 8000 (D)

429 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata 

földhivatali eljárásban, ha 

a termőföld az ingatlan-

nyilvántartás szerint 

országos jelentőségű 

védett természeti 

területen, Natura 2000 

területen vagy barlang 

felszíni védőövezetén van 

(termőföld végleges más 

célú hasznosítására 

vonatkozó, termőföld 

időleges más célú 

hasznosítására és a 

termőföld engedély nélküli 

más célú hasznosítására 

irányuló eljárásban)

373/2014. (XII.31.) Korm. 

Rend. 2. melléklet A) II/8; 

2. melléklet A) III/12., 2.

hivatalból és kérelemre is 15 nap 12000 (D)

430 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

Földhivatal telekalakítási 

eljárásban, ha a 

telekalakítás olyan 

ingatlant érint, amelyre az 

ingatlan-nyilvántartásban 

országos jelentőségű 

védett természeti terület, 

törvény erejénél fogva 

védett forrás, láp, barlang, 

víznyelő, szikes tó, 

kunhalom, földvár, 

természeti terület, Natura 

2000 terület, ökológiai 

folyosó, természeti emlék, 

barlang felszíni 

védőövezet jogi jelleg 

ténye van feljegyezve 

természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

373/2014. (XII.31.) Korm. 

Rend. 4. melléklet A)
hivatalból és kérelemre is 15 nap

431 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

a felszámolási eljárás és a 

végelszámolás környezet- 

és természetvédelmi 

követelményeiről szóló 

106/1995. (IX. 8.) Korm. 

rendelethez kapcsolódó 

elsőfokú hatósági 

feladatokat

106/1995. (IX.8.) Korm. 

Rend. 
fellebbezés  Ket. 98. § hivatalból és kérelemre is 15 nap

432 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

levegőtisztaság-védelmi 

hatósági ügyekben 

másodfokú hatáskör

306/2010. (XII.23.) Korm. 

Rend.  36. § (4)
bírósági felülvizsgálat Ket. 109. § hivatalból és kérelemre is 21 nap

433 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

zaj- és rezgésvédelmi 

másodfokú hatáskör

284/2007 (X.29.) Korm. 

rend. 4. § (2)
bírósági felülvizsgálat Ket. 109. § hivatalból és kérelemre is 21 nap

434 Egri Járási Hivatal

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztály

hulladékgazdálkodási 

kötelezés másodfokú 

hatáskör

2012. évi 185. tv. 61. §, 

Ket. 107. § (2)
bírósági felülvizsgálat Ket. 109. § hivatalból és kérelemre is 21 nap



435

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Az élőállat- és állati 

eredetű melléktermék 

szállító járművek gyep és 

ebrendészeti 

tevékenység végzésének, 

karantén helyek 

engedélyezése.

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 23. § (1) bek. a) 

pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

436

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Az élelmiszerüzemekből 

származó 

melléktermékek 

takarmányként történő 

felhasználásának 

engedélyezése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 23. § (1) bek. a) 

pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

437

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Az állatgyógyászati 

készítmények 

forgalmazásának 

engedélyezése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 23. § (1) bek. a) 

pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

438

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Az élelmiszerlánc 

felügyelet alá tartózó 

helyek ellenőrzése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 18. § (3) bek. a) 

pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból 21 nap nincs

439

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Az állatok egyedi 

azonosítási rendszerének 

működtetése, ellenőrzése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 18. § (3) bek. a) 

pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból és kérelemre is nincs 21 nap nincs

440

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Állatok vagy egyéb áru 

nemzetközi szállításához 

bizonyítvány kiállítása

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 23. § (1) bek. a) 

pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

441

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Állatállomány mentességi 

igazolás kiállítása

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 23. § (1) bek. a) 

pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

442

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Húsvizsgálati döntés

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 23. § (1) bek. a) 

pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap

63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 1. sz melléklet 3. 

pont

443

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Állategészségügyi 

Járványügyi intézkedések 

elrendelése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 18. § (3) bek. a) 

pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból nincs 21 nap nincs



444

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Építésügyi eljárásban 

szakhatósági állásfoglalás 

kiadása

312/2012. (XI.8) Korm. 

Rendelet 12.§ (1) 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

445

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Földforgalmi törvényhez 

kapcsolódó igazolás 

kiadása

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 21. §  a) 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

446

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

intézkedések elrendelése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 18. § (1) bek. a) 

pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból nincs 21 nap nincs

447

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

állategészségügyi 

kártalanítási eljárás 5 

millió forintig

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 22. § (1) bek. a) 

pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból nincs 21 nap nincs

448

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

állatvédelmi 

intézkedések elrendelése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 6. § (1)  
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bekezdés a) pont
hivatalból nincs 21 nap nincs

449

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Veszélyes ebekkel 

kapcsolatos eljárás

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 6. § (6)  
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bekezdés a) pont
hivatalból és kérelemre is nincs 21 nap

63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 1. sz melléklet 

4.3. pont

450

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Kedvtelésből tartott 

állatok kereskedésének 

engedélyezése

41/2010.(II.26.) Korm 

rendelet 4.§ (4)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bekezdés a) pont
kérelemre nincs 21 nap

63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 1. sz melléklet 

4.4. pont

451

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Állatotthon 

nyilvántartásba vétele

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 6. § (7)  
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bekezdés a) pont
kérelemre nincs 21 nap nincs

452

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Borászati hatósági 

felügyelet alatt áló helyek 

ellenőrzése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 9. § (1) b)  

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

453

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Borászati hatósági 

intézkedések

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 9. § (1) b)  

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs



454

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Borászati üzemek 

engedélyezése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 9. § (1) d)  

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

455

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Bor minőségi tanusítvány 

kiadása

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 9. § (1) d)  

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

456

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Az állattenyésztési 

hatósági felügyelet alá 

tartozó helyek 

engedélyezése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 57. § a)  

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

457

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Az embrióátültető 

állomás 

nyilvántartásának és a 

tenyésztési adatok 

hitelesítése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 57. § a)  

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

458

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Az állattenyésztési 

hatósági felügyelet alá 

tartozó helyek 

ellenőrzése

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 57. § f)  

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

459

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

állattenyésztési hatósági 

jogkörben elrendelt 

intézkedések

383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 57. § k)  

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

460

Egri Járási Hivatal + az 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Osztály

Pálinkaellenőrzés
383/2016.(XII.2.)Korm. 

rendelet 50. § (1)  

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

461

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály titkos örökbefogadás
331/2006.(XII.23.)Korm.r.

7.§.(2) bek. c.)pont
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat nyújtja be a 

gyermekre vonatkozó 

igazolásokat 

,szakvéleményeket 

.Gyer.45. §. (8).bek.   

Gyer. 41.§. (1-2) bek.  

öf.jövedelemigazolása, 

eü.igazolás  Gyer.41.§. (3) 

bek.

2 hónap

462

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály nyílt örökbefogadás

331/2006. (XII.23.) 

Korm.r.7.§. (2). bek. c. 

)pont

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre

 közhasznú szervezet 

közreműködését  igazoló 

irat, 

öf.jövedelemigazolása 

,eü.igazolás Gyer.41.§. (3) 

bek.

2 hónap
szükség esetén ügyfél 

viseli

463

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály nemzetközi örökbefog.
331/2006.(XII.23.)Korm.r.  

7.§. (2). bek. 
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre

Központi Hatóság csatolja 

az iratokat  Gyer. 50. §. 

(1) bek.

2 hónap



464

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály kapcsolattartás
331/2006 (XII.23) Korm.r. 

9.§ a) pont
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre 21 nap

szükség esetén ügyfél 

viseli

465

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály kiskorú vagyona

331/2006 (XII.23.) 

Korm.r.11.§ a), e), f) 

pontja

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is 21 nap

466

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
gyermektartásdíj állam 

általi megelőlegezése

331/2006. (XII.23) 

Korm.r.5.§ (b) pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre

Gyer 69. §. (4)- 

jövedelemnyilatkozat, 

jövedelemigazolások, 

jogerős bírósági 

határozat, 6 hónapnál 

nem régebbi foglalási 

jegyzőkönyv, nagykorú 

gyerek esetén középfokú 

nappali oktatás 

munkarendje szerinti 

tanulmányok folytatását 

igazoló irat

21 nap

467

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály családba fogadás
331/2006 (XII.23.) 

Korm.r. 9.§ e) pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre Gyer. 21 nap

468

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály gyámság
331/2006 (XII.23.) 

Korm.r. 10.§ 
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is Ptk. 4:223 . §  (1)-(2) 21 nap

469

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
utógondozás     

utógondozói ellátás

331/2006 (XII.23.) 

Korm.r. 4.§ i) pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is Gyer. 124.§ 21 nap

470

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
otthonteremtési 

támogatás

331/2006 (XII.23.) 

Korm.r. 9.§ e) pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre Gyer. 77. §. (1) 21 nap

471

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
nevelésbe vétel 

felülvizsgálata

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  4.§ 
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is Gyer. 115. §  (1)-(2) 21 nap

472

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
családi pótlék 

felülvizsgálata

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet 4§ p) 

pontja

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is 21 nap

473

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály védelembe vétel

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  4§ n) 

pontja

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is 21 nap

474

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály megelőző pártfogás

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet   4§ n) 

pontja

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból 21 nap



475

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
ideiglenes hatályú 

elhelyezés

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  4 § c) 

pontja

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is 30/35 nap

476

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály nevelésbe vétel

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet 4§ d) 

pontja

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is 35 nap

477

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
eltűnt személyek holtnak 

nyilvánítási kérése

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  8/A. §
nincs jogorvoslat kérelemre

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rend. 12. §, 12/A. §.
21 nap nincs

478

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
Gondozási hely 

megváltoztatása

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  4§ r) 

pontja

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is 21 nap

479

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

családi jogállás rendezése 

(születendő és 

megszületett gyermek 

esetében) - teljes hatályú 

apai elismerő nyilatkozat 

felvétele, - képzelt szülő 

megállapítása, - peres 

ügyek, - gyermek család-

és utónevének 

meghatározása, - 

ismeretlen szülőtől 

származó gyermek, - 

rendezetlen családi 

jogállású gyermek, - 

apa/anya adatai nélkül 

anyakönyvvezett 

gyermek, - titkolt 

tehességből született 

gyermek.

331/2006. (XII. 23.) 

Korm.rendelet  6. §-a, 

6/A.§-a, 10. § e); 2013. 

évi V. tv. 2: 3. §, 2: 12. §, 

4:98. §-4:118. §, 4:163. §; 

149/1997. (IX. 10.) 

Korm.rendelet  54. §-

64/B. §, 130/A. §; 1997. 

évi XXXI. Tv. 12. § (3) 

fellebbezés

Ket. 98. §-100 .§, 102. §; 

331/2006. (XII. 23.) 

Korm.r. 2. § (3)

hivatalból és kérelemre is

születendő gyermek 

esetében: - az anya 

várandós kiskönyve, - 

szakorvosi igazolás, - 

érvényes személyes 

okmányok, - családi 

állapotot igazoló státusz 

lap, - jogerős bírósági 

ítélet a házassági 

bontóperről, - kiskorú 

szülőknél a törvényes 

képviselők jelenléte                    

megszületett gyermek 

esetében:                                            

- érvényes személyes 

okmányok, családi 

állapotot igazoló státusz 

lap, - jogerős bírósági 

ítélet a házassági 

bontóperről

21 nap nincs

480

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

kiskorú 

házasságkötésének 

engedélyezése

2013. évi V. tv. 4:9. §, 

4:11. §; 149/1997. (IX. 

10) Korm.rendelet  34. §-

36. §; 218/2012. (VIII. 13) 

Korm.rendelet  1. § (1), 2. 

§ (1) a), 331/2006. (XII. 

23) Korm.rendelet . 9. § 

h)

fellebbezés

Ket. 98. §-100 .§, 102. §; 

331/2006. (XII. 23.) 

Korm.r. 2. § (3)

kérelemre
149/1997. (IX. 10) korm.r. 

34. §-36. §
21 nap nincs

481

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

eseti gyám rendelése:         

méhmagzat esetében, ha 

az anya kiskorú, valamint 

megszületett 

gyermeknél, ha az anya 

kiskorú és a kórházból 

haza kell vinni a 

gyermeket

2013. évi V. tv.  2:12. §, 

2:3. §; 149/1997. (IX. 10) 

Korm.rendelet  54. §-59. 

§; 130/A. §; 331/2006. 

(XII. 23) Korm.rendelet  

10. § e)

fellebbezés

Ket. 98. §-100 .§, 102. §; 

331/2006. (XII. 23.) 

Korm.r. 2. § (3)

hivatalból és kérelemre is
149/1997. (IX. 10) korm.r. 

54. §-59. §, 130/A. §
21 nap nincs

482

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

gondnoksági eljárást 

megelőző intézkedések 

(zárlat elrendelés, 

zárgondnokrendelés, 

ideiglenes 

gondnokrendelés)

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  10.§ b) 

pontja, 10. § e) pontja

fellebbezésnek nincs 

helye

149/1997.(IX.10.) Korm. 

Rend. 130/D. § (2) 

bekezedés

hivatalból és kérelemre is

149/1997.(IX.10.) korm. 

end. 130/B. § (1) 

bekezedés a) pontja, (2) 

bekezdés a)-b) pontja

soron kívül nincs



483

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
gondnokság alá helyezési 

eljárás

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  8. § (1) 

bekezdés e) pontja

nincs jogorvoslat hivatalból és kérelemre is

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rend. 145. § (3) - (5) 

bekezedés 

21 nap nincs

484

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
gondnokság alá helyezési 

felülvizsgálata

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  8. § (1) 

bekezdés e) pontja

nincs jogorvoslat hivatalból és kérelemre is

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rend. 145. § (3) - (5) 

bekezedés 

21 nap nincs

485

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály gondnokrendelés

331/2006 

(XII.23.)Korm.rendelet  

10. §  e) pontja

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rend. 131. § (1) - (2) 

bekezedés , 133.§ 

(1)bekezdés

21 nap nincs

486

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
gondnokoltak vagyoni 

ügye

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  11. §  
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rend. 146. § (3) - (4) - 

(4a)bekezdés, 153. §,  

158.§ 

15 /21 nap nincs

487

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
támogató kirendelése, és 

felülvizsgálata

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet 10. §  g) 

pontja

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is

jogerős bírósági 

határozat, támogatotti 

igény

15 /21 nap nincs

488

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály előzetes jognyilatkozat 

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  10. §  f) 

pontja

nincs jogorvoslat Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre 21 nap nincs

489

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
eseti gondnokrendelése, 

felmentése

331/2006 

(XII.23.)Korm.rendelet  

10. §  e) pontja

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is
149/1997.(IX.10.) Korm. 

rend. 12. §
21 nap nincs

490

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
eseti gyám rendelése, 

felmentése

331/2006 

(XII.23.)Korm.rendelet 

10. §  e) pontja

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rend. 12. §, 130/A. § (2) 

bek. 

8 nap nincs

491

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
ügygondnok rendelése, 

felmentése

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  10. §  e) 

pontja, 11/A. § 

fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból és kérelemre is

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rend. 12. §, 130/A. § (2) 

bek. 

21 nap nincs

492

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
örökbefogadhatóvá 

nyilvánítás

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  7.§,Gyer 

37.§

fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§ hivatalból és kérelemre is Gyer.37.§(4) soron kívül Gyer.37.§(3)

493

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

örökbefogadásra való 

alkalmasság 

megállapítása,felülvizsgál

ata

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  7.§(1) 

a),Gyer 38.§-39/A §

fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§ kérelemre Gyer.39.§(1) 21 nap

494

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

örökbefogadott 

származásának 

megismerése

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  7.§(2) 

f),Gyer 53§-53/C§

fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§ kérelemre
Gyer.53/A. §(4)-(5) 

bek,53/B. § és 53/C.§
21 nap



495

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
örökbefogadás 

felbontása

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet 7.§ (2) 

d),Gyer 48 §

fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§ kérelemre Gyer.48.§(1)-(2) bek. 21 nap

496

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

szülői jognyilatkozat 

felvétele gyermeke 

örökbefogadásához és 

jognyilatkozat gyh-i 

jóváhagyása

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  7.§ (2) 

b),7.§ (1) a);Gyer 44 §

fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§ kérelemre Gyer.44.§
2 hónap Gyvt.128/B.§(3) 

bek.

497

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

titkolt terhesség esetén 

gyermek lakóhelyének 

megállapítása

331/2006 (XII.23.) 

Korm.rendelet  6/A.§ 

(1),Gyer 64/A.§-64/B. §

fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§ kérelemre Gyer.64/A.§
soron kívül 

Gyer.64/A.§(5) bek.

498

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Peren kívül i jogi 

segítségnyújtás

 engedélyezése

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

A jogi segítségnyújtásról 

szóló 2003. évi LXXX. tv. 

(Jst.) 1.§ (1) és (2) 

bekezdése, 2.§, 3.§; 

A jogi segítségnyújtás 

igénybevételének 

részletes szabályairól 

szóló 56/2007. (XII.22.) 

IRM rendelet (Vhr.) 4.§

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

A jogi segítségnyújtásról 

szóló 2003. évi LXXX. tv. 

(Jst.) 23.§ (2) bekezdése, 

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

A jogi segítségnyújtás 

igénybevételének 

részletes szabályairól 

szóló 56/2007. (XII.22.) 

IRM rendelet (Vhr.) 

4.§, 11.§, 17.-20.§

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor l

ehetőség szerint azonnal,

 de legkésőbb öt napon 

belül, 

az írásban benyújtott 

kérelem alapján

 tizenöt napon belül

(A jogi segítségnyújtásról 

szóló 2003. évi LXXX. tv. 

(Jst.)  23.§ (1) bekezdése), 

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

499

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Pártfogó Ügyvédi 

képviselet 

engedélyezése polgári 

eljárásban

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Jst. 11.§, Jst. 11/A.§ (1) 

bekezdése, Jst. 11/B.§ (1) 

bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Vhr.

4.§, 11.§, 17.§-20.§

60.-64.§

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor l

ehetőség szerint azonnal,

 de legkésőbb öt napon 

belül, 

az írásban benyújtott 

kérelem alapján

 tizenöt napon belül

(Jst. 23.§ (1) bekezdése)

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

500

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Pártfogó Ügyvédi 

képviselet 

engedélyezése 

büntetőeljárásban

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Jst. 17.§ (1) bekezdése

A büntetőeljárásról szóló 

1998. évi XIX. Törvény  

343.§ (3) beklezdése

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre
Vhr.

4.§, 11.§, 17.§-20.§

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor l

ehetőség szerint azonnal,

 de legkésőbb öt napon 

belül, 

az írásban benyújtott 

kérelem alapján

 tizenöt napon belül

(Jst. 23.§ (1) bekezdése)

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)



501

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Pártfogó ügvédi díj 

megállapítása

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Jst. 62.§ (1) bekezdés a) 

és b) pontja

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Az ügyvédnek a pert 

megelőző és a peren 

kívül végzett 

tevékenységének 

 igazolása okiratilag 

alátámasztottan 

(pl. tárgyalási 

jegyzőkönyv, 

megszerkesztett okiratok 

stb.)

A közigazgatási 

hatósági eljárás 

és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 

2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) 33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

502

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Határon átnyúló tartási 

ügyekben érkező jogi 

segítségnyújtás iránti 

kérelem

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Jst. 12.§ c) pontja

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Vhr. 

54.§ (1)-(2) bekezdés, 

60.§, 61.§, 64.§

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor l

ehetőség szerint azonnal,

 de legkésőbb öt napon 

belül, 

az írásban benyújtott 

kérelem alapján

 tizenöt napon belül

(Jst. 23.§ (1) bekezdése)

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

503

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

határon átnyúló polgári 

vagy kereskedelmi 

jogvitákban 

kezdeményezett jogi 

segítségnyújtás iránti 

kérelem

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Jst. 60.§

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Az Európai Tanácsnak a 

határon 

átnyúló vonatkozású 

jogviták esetén 

az igazságszolgáltatáshoz 

való hozzáférés

 megkönnyítése 

érdekében 

az ilyen ügyekben 

alkalmazandó 

költségmentességre 

vonatkozó közös 

minimumszabályok 

megállapításáról szóló 

2003/8/EK irányelvének a 

16. cikke szerinti 

nyomtatvány

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor l

ehetőség szerint azonnal,

 de legkésőbb öt napon 

belül, 

az írásban benyújtott 

kérelem alapján

 tizenöt napon belül

(Jst. 23.§ (1) bekezdése)

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

504

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

pártfogó ügyvéd 

kirendelése

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Jst. 61.§ (2) bekezdése

fellebbezés

(Kormányhivatal)

(ügyet érdemben elbíráló 

határozat 

vagy eljárást 

megszüntető

végzés elleni 

fellebbezésben 

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Kirendelés alóli  

felmentés iránti kérelem

esestén szükség szerint  a 

kérelemindokoltságát, 

valamint a per 

folyamatban létét

alátámasztó okiratok

A kérelem benyújtását 

követően 

soron kívül, de legfeljebb 

3 munkanapon belül

(Vhr.. 80.§ (1) bekezdése)

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)



505

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

pártfogó ügyvédi díj, 

jogi segítői

díj visszatérítése

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Jst. 2.§ (2) 

bekezdése,11/A.§ (3) 

bekezdése, 11/B.§ (3) 

bekezdése, 27.§ (2) 

bekezdése,62.§ (2) 

bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre nem releváns

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

nem releváns

506

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Támogatásra való 

jogosutlság felülvizsgálata

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Jst. 56.§ (1) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

hivatalból
Vhr.

4.§, 11.§, 17.-20.§

A Ket.33.§ (1) bekezdése 

szerinti 21 napos 

ügyisntézési határidő

nem releváns

507

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Visszatérítési 

kötelezettség 

elmulasztása esetén 

halasztás vagy 

részletfizetés 

engedélyezése iránti 

eljárás

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Jst. 37.§

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre
Ket.

74.§(1)-(2) bekezdései

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

508

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Visszatérítési 

kötelezettség alóli 

mentesítés iránti 

méltányossági kérelem

(jogi segítségnyújtás)

Jst. 62.§ (3)

Vhr. 99./A§

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Vhr. 4.§, 11.§, 

17.-20.§, 

99/A.§ (1) bekezdés

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

509

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Azonnali pénzügyi segély 

megállapítása 

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

 A bűncselekmények 

áldozatainak 

segítéséről 

és az állami 

kárenyhítésről szóló 

2005. évi CXXXV. törvény 

(Ást.)

4.§ (1) bekezdése, 10.§ 

(1) és (1a) bekezdései  

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Ást. 10.§ (5) bekezdése, 

szükség szerint  a 

krízishelytzet 

fennállását megalapozó 

iratok

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor ha a 

döntéshez szükséges 

iratok rendelzésre állnak  

soron kívüll,

 egyébként a szükséges 

iratok és igazolások 

beszerzését követő 8 

napon belül

(Ást. 23.§ (1) bekezdése)

Az áldozatsegítő 

szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 19. 

pont, 

Ást 17.§)



510

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Okámnypótláshoz 

hatósági

bizonyítvány

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Ást.4.§ (1) bekezdése, 

10.§ (1) és (1a) 

bekezdései  

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre Ást. 10.§ (5) bekezdése

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor ha a 

döntéshez szükséges 

iratok rendelzésre állnak  

soron kívüll,

 egyébként a szükséges 

iratok és igazolások 

beszerzését követő 8 

napon belül

(Ást. 23.§ (1) bekezdése)

Az áldozatsegítő 

szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 19. 

pont, 

Ást 17.§)

511

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Jogi Segítségnyújtás 

igénybe vételéhez 

hatósági

bizonyítvány

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Ást.4.§ (1) bekezdése, 

10.§ (1) és (1a) 

bekezdései  

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre Ást. 10.§ (5) bekezdése

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor ha a 

döntéshez szükséges 

iratok rendelzésre állnak  

soron kívüll,

 egyébként a szükséges 

iratok és igazolások 

beszerzését követő 8 

napon belül

(Ást. 23.§ (1) bekezdése)

Az áldozatsegítő 

szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 19. 

pont, 

Ást 17.§)

512

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
Kárenyhítésre továbbítás

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Ást.4.§ (1) bekezdése, 

10.§ (1) és (1a) 

bekezdései  

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre Ást. 10.§ (5) bekezdése

A támogató hatóság a 

nyomtatványt és annak 

mellékleteit a beérkezést 

követő 

3 munkanapon belül 

továbbítja a döntő 

hatósághoz.

(Az áldozatsegítő 

támogatások 

igénybevételének 

részletes 

szabályairól1/2006. (I. 6.) 

IM rendelet 16/A§) 

Az áldozatsegítő 

szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 19. 

pont, 

Ást 17.§)

513

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
támogatás visszatérítése

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Ást.15.§ (1) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

hivatalból nem releváns

A Ket.33.§ (1) bekezdése 

szerinti 21 napos 

ügyisntézési határidő

nem releváns

514

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Visszatérítési 

kötelezettség 

elmulasztása esetén 

halasztás vagy 

részletfizetés 

engedélyezése iránti 

eljárás

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

Ást.15.§ (4) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a Heves 

Megyei Kormányhivatal 

jár el)

 Ket.98.§ (1) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre
Ket.

74.§(1)-(2) bekezdései

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

Az áldozatsegítő 

szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 19. 

pont, 

Ást 17.§)



515

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

támogatási feltételeknek 

való megfelelés 

megállapítása

(lakáscélú állami 

támogatások)  

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. 

pontja 

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 13.§ (2) 

bekezdése

fellebbezés

(másodfokon Budapest 

Főváros Kormányhivatala 

jár el)

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet 

18.§ (13) bekezdése

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 13.§ (2) 

bekezdése

kérelemre

A hitelintézet bocsátja 

rendelkezésre  

aszükséges iratokat 

a járási hivatal ez irányú 

megkeresésére

(a lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet 

18.§ (13) bekezdése,

az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet 39.§ (1) 

aekezdése,

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet 28.§(1) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 13.§ (3) 

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

3.000,- Ft általános 

mértékű illeték

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

29.§ (1) bekezdés )

516

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

visszatérítési 

köteklezettség 

fefüggezsztése, 

állami jogosultság 

felvüggesztés időtartama

alatti átjegyzése

(lakáscélú állami 

támogatások)

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. 

pontja 

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

fellebbezés

(másodfokon Budapest 

Főváros Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

kérelemre

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet 

21/A.§ (9) bekezdése

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

59.§-a

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet 

43.§-a

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

3.000,- Ft általános 

mértékű illeték

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

29.§ (1) bekezdés )



517

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

állami jogosultság 

közvetlen átjegyzése

(lakáscélú állami 

támogatások)

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. 

pontja 

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

fellebbezés

(másodfokon Budapest 

Főváros Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

kérelemre

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet 

21/A.§ (9) bekezdése

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

59.§-a

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet 

43.§-a

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

3.000,- Ft általános 

mértékű illeték

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

29.§ (1) bekezdés )

518

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

hatósági ellenőrzés

(lakáscélú állami 

támogatások)

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. 

pontja 

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1.§ (1) 

bekezdése 23. pontja

fellebbezés

(másodfokon Budapest 

Főváros Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 13.§ (2) 

bekezdése 

hivatalból nem releváns

A Ket.33.§ (1) bekezdése 

szerinti 21 napos 

ügyintézési határidő

nem releváns



519

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

támogatás 

visszatérítésére 

kötelezés

(lakáscélú állami 

támogatások)

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. 

pontja 

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1.§ (1) 

bekezdése 23. pontja

fellebbezés

(másodfokon Budapest 

Főváros Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 13.§ (2) 

bekezdése 

hivatalból nem releváns

A Ket.33.§ (1) bekezdése 

szerinti 21 napos 

ügyisntézési határidő

nem releváns

520

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

Visszatérítési 

kötelezettség 

elmulasztása esetén 

halasztás vagy 

részletfizetés 

engedélyezése iránti 

eljárás

(lakáscélú állami 

támogatások)

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rend.

1.§ (4) bekezdés 18. 

pontja 

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1.§ (1) 

bekezdése 23. pontja

fellebbezés

(másodfokon Budapest 

Főváros Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 13.§ (2) 

bekezdése 

kérelemre
Ket.

74.§(1)-(2) bekezdései

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

3.000,- Ft általános 

mértékű illeték

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

29.§ (1) bekezdés )



521

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

támogatás átvezetése

visszatérítési 

kötelezettsége 

felfüggesztésének nem 

teljesítése 

esetén

(lakáscélú állami 

támogatások)

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. 

pontja 

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1.§ (1) 

bekezdése 23. pontja

fellebbezés

(másodfokon Budapest 

Főváros Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi 

otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 13.§ (2) 

bekezdése 

hivatalból nem releváns

A Ket.33.§ (1) bekezdése 

szerinti 21 napos 

ügyisntézési határidő

nem releváns

522

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

a súlyos 

mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési 

kedvezményei

a súlyos 

mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 

102/2011. (VI. 29.) Korm. 

rendelet 3.§ a)

bíróság

a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 

1993. évi III. törvény 4.§ 

(6)

kérelemre

a súlyos 

mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 

102/2011. (VI. 29.) Korm. 

Rendelet 7.§ (3)

21 nap 0

523

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály Időskorúak járadéka
1993. évi III. törvény 

32/A. §; 32/B. § (1)
fellebbezés

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

Rendelet 6/A. § (2)
hivatalból és kérelemre is

63/2006. (III.27.) 

Korm.rendelet 3. § (1) 

jövedelem tipusának 

megfelelő irat

21 nap 0

524

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály Ápolási díj
1993. évi III. törvény 

32/A. §; 41. § - 44. §
fellebbezés

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

Rendelet 6/A. § (2)
kérelemre

63/2006. (III.27.) 

Korm.rendelet 25. §; 

25/A. §

21 nap 0

525

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály Közgyógyellátás
1993. évi III. törvény 

32/A. §; 50.§ (4)
fellebbezés

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

Rendelet 6/A. § (2)
kérelemre

63/2006. (III.27.) 

Korm.rendelet 35. § (2)
21 nap 0

526

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Egészségügyi 

szolgáltatásra való 

jogosultság

1993. évi III. törvény 

32/A. §; 54. §
fellebbezés

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

Rendelet 6/A. § (2)
kérelemre

63/2006. (III.27.) 

Korm.rendelet 3. § (1) 

jövedelem tipusának 

megfelelő irat, 

vagyonnyilatkozat

10 nap 0

527

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály Hadigondozás 1994. évi XLV. 26. § (2) fellebbezés

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

Rendelet 6/A. § (2), 1994. 

évi XLV. 26. § (4)

kérelemre

személyi okmányok, 

halotti anyakönyvi 

kivonat, nyilatkozat 

nemzetiz gondozásra 

vonakozóan

21 nap 0



528

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály
Tanköteles tanulók 

nyilvántartása

A nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. 

törvény 45. § (8) 

bekezdés

- - - - -

529

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Szakértői véleményekkel 

kapcsolatos felülvizsgálti 

kérelem

A pedagógiai 

szakszolgálati 

intézmények 

működéséről szóló 

15/2013. EMMI rendelet 

40. § (1)

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre 21 0

530

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály
Szakértői vizsgálaton való 

megjelentésre kötelezés

A nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. 

törvény 47. § (6) 

bekezdés

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre 21 0

531

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály Honosítás

A magyar 

állampolgárságról szóló 

1993. évi LV. törvény 13. 

§ (1) a), (4).

- - kérelemre

1993. évi LV. tv. 14.§  (3) 

bek. (5) bek., 125/1993 

(IX.22.) Korm. Rendelet  

3.§ (3)-(6) bek., 125/1993 

(IX.22.) Korm.Rendelet 

(7)-(10) bek.,125/1993 

(IX.22) Korm. Rendelet  

3/A §

Átvételtől számított 5 

napon belül továbbítandó
0

532

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Egyházi és magán 

köznevelési intézmények 

nyilvántartásba vétele

A nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. 

törvény (Nkt.) 21. § (2), 

(4), (9) bekezdés

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre Nkt. 21. § (2) bekezdés 21 nap 3 000 Ft

533

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Egyházi, magán és 

nemzetiségi 

önkormányzati 

köznevelési intézmények 

működésének 

engedélyezése

Nkt. 23. § (3), (6) 

bekezdés
Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre

A nevelési-oktatási 

intézmények 

működéséről és a 

köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 159. § (2) 

bekezdés

45 nap 3 000 Ft

534

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Egyházi, magán és 

nemzetiségi 

önkormányzati 

köznevelési intézmények 

fenntartóinak 

törvényességi ellenőrzése

Nkt. 34. § (1), (2) 

bekezdés
Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése, az Oktatási 

Hivatalról szóló 

121/2013. (IV.26.) Korm. 

rendelet 4. § 

hivatalból 45 nap

535

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály
Köznevelési intézmények 

hatósági ellenőrzése

Nkt. 79. § (2)-(7) 

bekezdés
Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése, az Oktatási 

Hivatalról szóló 

121/2013. (IV.26.) Korm. 

rendelet 4. § 

hivatalból 45 nap

536

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Iskolakijelölés fegyelmi 

vétség miatt az 

intézményből kizárt, vagy 

a tanév folytatásától 

eltiltott tanulók számára

Nkt. 58.  § (5) bekezdés Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre 3 munkanap illetékmentes



537

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

A tankötelezettség 

teljesítése a 

Hídprogramra 

jelentkezők részére

A nevelési-oktatási 

intézmények 

működéséről és a 

köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 182. § 

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre 21 nap illetékmentes

538

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály aktív korúak ellátása

A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. tv. 4/A § (1) 

bekezdés c) pontja

Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

kérelemre

63/2006 (III.27) 

Korm.rendelet 4. 

melléklet

8 nap  -

539

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

temetkezési szolgáltatási 

tevékenység 

engedélyezése, 

ellenőrzése

145/1999. (X.01.) 

Korm.rendelet 59. § (1) 

bekezdés a) pontja

Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

hivatalból és kérelemre is  - 8 nap  D 15.000 Ft

540

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály
temető üzemeltetésének 

ellenőrzése

145/1999. (X.01.) 

Korm.rendelet 59. § (1) 

bekezdés b) pontja

Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

hivatalból  - 21 nap  -

541

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

üzletszerű 

társasházkezelő és 

ingatlakezelői 

tevékenység felügyelete

Az ingatlanvállalkozás-

felügyeleti hatóságok 

kijelöléséről szóló 

217/2009. (X.2) 

Korm.rendelet 1. §

Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

hivatalból és kérelemre is  - 21 nap I 3000Ft

542

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Víziközmű-törzshálózatba 

bekötés egyes esetében 

szolgalom alapítás

58/2013. (II. 27.) Korm. 

rendelet - a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 31. § (6)

Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

kérelemre  - 21 nap I 3000Ft

543

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Állandó- vagy ideiglenes 

és cirkuszi menazséria 

létesítésével, működési 

engedélyezésével, 

nyilvántartásával,felügyel

etével, ellenőrzésével,Úti 

naplók kiadásával és 

leadásával kapcsolatos 

feladatok ellátása.

222/2007(VIII.29) 

Korm.rendelet , 41/1997. 

(V.28.) FM r., 

Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

kérelemre #ÉRTÉK! 21 nap

544

Egri Járási Hivatal + a 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztályokkal rendelkező 

járási hivatalok

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Állandó- vagy ideiglenes 

és cirkuszi menazséria 

létesítésével, működési 

engedélyezésével, 

nyilvántartásával,felügyel

etével, ellenőrzésével,Úti 

naplók kiadásával és 

leadásával kapcsolatos 

feladatok ellátása.

222/2007(VIII.29) 

Korm.rendelet , 41/1997. 

(V.28.) FM r., 

Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. Tv. 

98.99.§

kérelemre #ÉRTÉK! 21 nap



545

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági 

szolgáltatás

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 3§

nincs - kérelemre
312/2012. (XI. 8.) Korm. 

Rendelet 3§
15 nap nincs

546

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Építési engedélyezési 

eljárás

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 17§

fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 7§, 17§ (6) 

továbbá a 5. sz. melléklet 

valamint a 8. számú 

melléklet szerinti 

dokumentációkat.

21nap

1990. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

547

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Összevont engedélyezési 

eljárás

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 23§

fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. 

endelet 24§, (1) és a 28§ 

(2) szerinti 

dokumentációkat.

21+21nap

1990. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

548

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Összevont telepítési 

eljárás

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 29§

fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. 

endelet 31§, a 32§ (1) és 

a 35§ (2) szerinti 

dokumentációkat.

21+21nap

1991. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

549

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

OTÉK előírásától való 

eltérés engedélyezése

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 

36§

fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 7§, és a 36§ (3) 

szerinti 

dokumentációkat.

21nap

1992. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

550

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Használatbavételi 

engedélyezési eljárás

1997 .évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 

39§

fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. 

Rendelet 39§ (8) szerinti 

dokumentációkat.

15nap

1993. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

551

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Fennmaradfási 

engedélyezési eljárás

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 

42§

fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 42§ (4) szerinti 

dokumentációkat.

21nap

1994. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

552

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Bontási Engedélyezési 

eljárás

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 

45§

fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 45§ (2) szerinti 

dokumentációkat.

21nap

1990. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

553

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Engedély hatályának 

meghosszabbítása

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 

50§

fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 51§ (2) szerinti 

dokumentációkat.

10nap

1990. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

554

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Jogutódlás tudomásul 

vételi eljárása

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. Rendelet 

53§

nincs Ket 98. § (3) (4) kérelemre nincs 21nap

1990. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

555

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Használatbavétel 

tudomásulvételi eljárása

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 

54§

nincs Ket 98. § (3) (4) kérelemre nincs 15nap

1991. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

556

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Veszélyhelyzet esetén 

végzett munkálatok 

bejelentésének 

tudomásulvételi eljárása

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 

55§

nincs Ket 98. § (3) (4) kérelemre nincs 15 nap

1992. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

557

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Hatósági bizonyítvány 

(építésügyi)

1997. évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 56§

nincs Ket 98. § (3) (4) kérelemre nincs 10 nap

1993. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

558

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Szakhatósági eljárás és 

szakkérdés vizsgálat

1997.évi LXXVIII. törvény 

34§ (2) és a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 

57§

nincs Ket 98. § (3) (4) kérelemre
vizsgálandó 

dokumentáció
15 nap nincs



559

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Építésfelügyeleti hatósági 

ellenőrzés - építőipari 

kivitelezés helyszíni 

ellenőrzése

1997. évi LXXVIII. Tv. 46.§ 

és a 312/2012. (XI. 8.) 

Korm.r. 61.§

nincs nincs hivatalból és kérelemre is nincs nincs nincs

560

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi
Építésrendészeti eljárás

1997. évi LXXVIII. tv. 46.§ 

és a 312/2012. Korm.r. 

67.§

fellebbezés Ket. 98.§ (1) hivatalból és kérelemre is nincs 60 nap

1990. évi XCIII. Törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

561

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Jókarbantartási kötelezési 

eljárás

1997. évi LXXVIII. tv. 46.§ 

és a 312/2012. Korm.r. 

69.§

fellebbezés Ket. 98.§ (1) hivatalból nincs 21 nap nincs

562

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Egyszerű bejelentéshez 

kötött épületek 

elkészültét tanúsítú 

hatósági bizonyítvány 

kiállítása

1997. évi LXXVIII. tv. 33/A 

és a 155/2016. (VI.13.) 

Korm.r. 6.§

nincs Ket. 98.§ (3) és (4) kérelemre
155/2016. (VI. 13.) 

Korm.r. 6.§
10nap

1997. évi LXXVIII. tv. 

1.melléklet

563

Egri Járási Hivatal + az 

Építésügyi Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Hatósági bizonyítvány 

kiállítása (felügyelet)
nincs nincs nincs kérelemre nincs nincs nincs

564 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Bejelentésköteles 

feltárási tevékenységek, 

valamint a fémkereső 

műszer hivatás 

gyakorlásához szükséges 

használatának 

bejelentése

A kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. 

évi LXIV. törvény 20. § 2. 

pont , 496/2016. (XII. 28.) 

korm. rend.  a kulturális 

örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról 

13§ 1-7. pont

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
kérelemre

496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rend.  a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos 

szabályokról 4. mell.

15 nap 3 000 Ft

565 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

A régészeti feltárás 

engedélyezése

A kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. 

évi LXIV. törvény 7. § 30. 

pont , 19. § 1-4. pont, 20. 

§ 1. pont, 20. § 4-5. pont, 

21. § 1-2 pont, 22. §, 23. 

§, 23/A §  496/2016. (XII. 

28.) Korm. rend.,  a 

kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos 

szabályokról 5-12., 14-

20., 32-35. §

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
kérelemre

496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rend.  a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos 

szabályokról 17. § 1-2. 

pont, 32 § 1-2. pont, 33. 

§  7-8. mell 

21 , 15, 10 nap illetékmentes

566 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Fémkereső műszer 

használatának 

engedélyezése

A kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. 

évi LXIV. törvény 20/A. § 

496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rend.  a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos 

szabályokról 36. § 1-14. 

pont

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
kérelemre

496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rend  a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos 

szabályokról 36. § 1., 3. a-

f

21 nap 3 000 Ft

567 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Régészeti 

örökségvédelmi 

engedélyezési eljárás

496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rend.,  a kulturális 

örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról 

37. § 1-6. pont

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
kérelemre

496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rend.  a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos 

szabályokról 37. § 2-3. 

pont

21 nap 3 000 Ft



568 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Régészeti örökséggel 

kapcsolatos ellenőrzési 

eljárás

A kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. 

évi LXIV. törvény 16. § ; 

496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rend  a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos 

szabályokról 38. § 1-7. 

pont

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
hivatalból nincs 21 nap illetékmentes

569 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Egybefoglalt 

örökségvédelmi 

engedélyezési eljárás 

 496/2016. (XII. 28.) 

Korm. Rend. a kulturális 

örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról 

67. § 1-3. pont

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
kérelemre

496/2016 (XII.28.) Korm. 

rendelet 9. melléklet
21 nap 3 000 Ft

570 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Örökségvédelmi 

bejelentés 

tudomásulvételi eljárás 

védett műemléki érték 

esetén

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség 

védelméről, 496/2016. 

(XII.28.) Korm. rendelet  

55.§

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
kérelemre

496/2016 (XII.28.) Korm. 

rendelet 9. melléklet
10 nap

1990. évi XCIII. Törvény 

29 §

571 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Örökségvédelmi 

engedeélyezési eljárás 

műemlék esetén

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség 

védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. rendelet 

56- 57.§

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
kérelemre

496/2016 (XII.28.) Korm. 

rendelet 9. melléklet
15 nap

1990. évi XCIII. Törvény 

29 §

572 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Egybefoglalt 

örökségvédelmi 

engedélyezési eljárás

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség 

védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. rendelet 

58 .§

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
hivatalból és kérelemre is

496/2016 (XII.28.) Korm. 

Rendelet 9. 10. melléklet
21 nap

1990. évi XCIII. Törvény 

29 §

573 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Az összevont 

örökségvédelmi 

engedélyezési eljárás

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség 

védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. rendelet 

58.§

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
kérelemre

496/2016 (XII.28.) Korm. 

rendelet 9. melléklet
21 nap

1990. évi XCIII. Törvény 

29 §

574 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Örökségvédelmi 

felügyeleti intézkedés

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség 

védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. rendelet 

61, 64 § , 312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 67.§

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
hivatalból és kérelemre is nincs 60 nap nincs

575 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Védett műemléki érték 

helyreállítási kötelezési 

eljárás

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség 

védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. rendelet 

66. §, 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 69.§

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
hivatalból és kérelemre is nincs 21 nap nincs

576 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Örökségvédelmi 

fennmaradási 

tudomásulvétel

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség 

védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. rendelet 

66. §, 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 67 .§, 

191/2001. (X. 18.) Korm. 

rendelet

az örökségvédelmi 

bírságról

nincs
2001. évi LXIV. Törvény 

75/C.§
hivatalból és kérelemre is

496/2016 (XII.28.) Korm. 

rendelet 9. melléklet
60 nap nincs



577 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

A hatóság nem hatósági 

örökségvédelmi feladatai

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség 

védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. rendelet 

75, 76.§

nincs nincs hivatalból és kérelemre is nincs nincs nincs

578 Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és 

Örökségvédelmi

Szakhatósági és 

szakkérdés vizsgálati 

eljárás

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség 

védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. rendelet 

71.§

nincs Ket 98. § (3) (4) kérelemre
vizsgálandó 

dokumentáció
15 nap nincs

579 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Külföldön történt 

gyógykezelés költségének 

megtérítése

1997. évi LXXXIII. törvény 

27. § (1)-(10) bek. 217/1997. 

(XII. 1.) kormányrendelet 12. 

§

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény 

27. § (1)-(10) bek. 217/1997. 

(XII. 1.) kormányrendelet 12. 

§

Ket. szerint nincs

580 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási
Csecsemőgondozási díj iránti 

igény elbírálása

1997. évi LXXXIII. törvény 40-

42. § 217/1997. (XII. 1.) 

kormányrendelet 26-26/D. 

§, 38/B. §, 37. §, 38. §, 41. §

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény 40-

42. § 217/1997. (XII. 1.) 

kormányrendelet 26-26/D. 

§, 38/B. §, 37. §, 38. §, 41. §

Ket. szerint nincs

581 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási
Táppénz iránti igény 

elbírálása

1997. évi LXXXIII. törvény 43-

49. § 217/1997. 

kormányrendelet (XII. 1.) 27-

31. §, 38/B. §, 37. §, 38. §, 

41. §

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény 43-

49. § 217/1997. 

kormányrendelet (XII. 1.) 27-

31. §, 38/B. §, 37. §, 38. §, 

41. §

Ket. szerint nincs

582 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

A foglalkoztatót terhelő 

táppénz-hozzájárulásról a 

fizetésre kötelező 

határozatok kiadása

1997. évi LXXX. törvény 18. § 

(4) bek. 195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 5/A. §

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXX. törvény 18. § 

(4) bek. 195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 5/A. §

Ket. szerint nincs

583 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási
Gyermekgondozási díj iránti 

igény elbírálása

1997. évi LXXXIII. törvény 

42/A-42/F. § 217/1997. (XII. 

1.) kormányrendelet 26-

26/D. §, 38/B. §, 37. §, 38. §, 

39/A. §, 41/A. §

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény 

42/A-42/F. § 217/1997. (XII. 

1.) kormányrendelet 26-

26/D. §, 38/B. §, 37. §, 38. §, 

39/A. §, 41/A. §

Ket. szerint nincs

584 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási
Az elektronikus ügyintézésre 

történő regisztráció

217/1997. (XII. 1.) 

kormányrendelet 38/B. §, 

38. § (4) bek.

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

217/1997. (XII. 1.) 

kormányrendelet 38/B. §, 

38. § (4) bek.

Ket. szerint nincs

585 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási
Baleset üzemiségének 

elbírálása 

1997. évi LXXXIII. törvény  51-

53. §, 64-65. § 217/1997. 

(XII. 1.) kormányrendelet 32. 

§, 39. §, 43. §, 45. §

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény  51-

53. §, 64-65. § 217/1997. 

(XII. 1.) kormányrendelet 32. 

§, 39. §, 43. §, 45. §

Ket. szerint nincs

586 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási
Baleseti táppénz iránti igény 

elbírálása

1997. évi LXXXIII. törvény 55-

56. §, 64-65. § 217/1997. 

(XII. 1.) kormányrendelet 33-

39. §

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény 55-

56. §, 64-65. § 217/1997. 

(XII. 1.) kormányrendelet 33-

39. §

Ket. szerint nincs

587 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Jogalap nélküli pénzbeli 

egészségbiztosítási ellátások 

visszakövetelése

1997. évi LXXXIII. törvény 

66. §, 70. § 217/1997. (XII. 

1.) kormányrendelet 49. § 

(5) bek. a)

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény 

66. §, 70.§ 217/1997. (XII. 

1.) kormányrendelet 49. § 

(5) bek. a)

Ket. szerint nincs

588 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

A TAJ számmal rendelkező, 

külföldön biztosított  

állampolgár bejelentésének 

fogadása és feldolgozása

1997. évi LXXXIII. törvény 

80. § (5) bek. 217/1997. 

49/E. §

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény 

80. § (5) bek. 217/1997. 

49/E. §

Ket. szerint nincs

589 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási
Megállapodás egészségügyi 

szolgáltatásra 

1997. évi LXXX. törvény 34-

35. §
fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXX. törvény 34-

35. §
Ket. szerint nincs

590 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

A kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló törvényben 

meghatározott bejelentési, 

nyilvántartási, 

adatszolgáltatási 

kötelezettséget nem vagy 

késedelmesen teljesítő 

természetes személy, 

foglalkoztató bírságolása

1997. évi LXXXIII. törvény 

80. § (6) bek.
fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
hivatalból

1997. évi LXXXIII. törvény 

80. § (6) bek.
Ket. szerint nincs

591 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

 Az utazási költségtérítéssel 

kapcsolatos kérelmek 

elbírálása

1997. évi LXXXIII. törvény 

22.§ 217/1997. (XII. 1.) 

kormányrendelet 11. §

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény 

22. § 217/1997. (XII. 1.) 

kormányrendelet 11. §

Ket. szerint nincs



592 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Személyes 

költségmentesség 

megállapítása TAJ Kártya 

kiadására irányuló 

közigazgatási hatósági 

eljárásban

180/2005. (IX. 9.) 

kormányrendelet 4-6. §
fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

180/2005. (IX. 9.) 

kormányrendelet 4-6.§
Ket. szerint nincs

593 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

A TAJ-t igazoló hatósági 

igazolvány, valamint 

az Európai 

Egészségbiztosítási Kártya 

kiállítása

1997. évi LXXXIII. törvény 

27. § (11)-(12) bek., 29. § (4) 

bek. 217/1997. (XII. 1.) 

kormányrendelet 12/A. § (1)-

(3) bek., 12/A (6)-(7) bek.

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény 

27.§ (11)-(12) bek., 29.§ (4 

bek.) 217/1997. (XII. 1.) 

kormányrendelet 12/A.§ (1)-

(3) bek., 12/A (6)-(7) bek.

Ket. szerint
Igazgatási szolgáltatási dij: 

3000 Ft

594 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Az egészségbiztosítási 

nyilvántartáshoz kapcsolódó 

adatkezelés és 

adatszolgáltatás

1997. évi LXXX. törvény 44-

44/A. §
fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXX. törvény 44-

44/A.§
Ket. szerint Nincs

595 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Okirati bizonyítási eljárás 

kezdeményezése, az 

egészségbiztosítás 

nyilvántartásába való 

bejegyzéshez

1997. évi LXXX. törvény 

44/C. § 
fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXX. törvény 

44/C.§ 
Ket. szerint Nincs

596 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Megkeresésre, az 

adatvédelmi rendelkezések 

betartásával történő 

adatszolgáltatás

1997. évi LXXX. törvény 43. § fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre 1997. évi LXXX. törvény 43.§ Ket. szerint Nincs

597 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Hatósági bizonyítvány 

kiállítása családok 

otthonteremtési 

kedvezményének 

igénybevételéhez 

1997. évi LXXX. törvény 5. § 

17/2016. (II. 10.) 

kormányrendelet, 16/2016. 

(II. 10.) kormányrendelet 30. 

§ (1) bek., 31. § (1) bek., 14. 

§ (1) bek. c)

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXX. törvény 5. § 

17/2016. (II. 10.) 

kormányrendelet, 16/2016. 

(II. 10.) kormányrendelet 30. 

§ (1) bek., 31. § (1) bek., 14. 

§ (1) bek. c)

Ket. szerint Illeték: 3000 Ft

598 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Hatósági bizonyítvány 

kiállítása otthonteremtési 

kamattámogatás 

igénybevételéhez 

1997. évi LXXX. törvény 5. § 

341/2011 (XII. 29.) 

kormányrendelet 4. § (1) 

bek. fa)

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXX. törvény 5. § 

341/2011 (XII. 29.) 

kormányrendelet 4. § (1) 

bek. fa)

Ket. szerint Illeték: 3000 Ft

599 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Az anyatej elszámolások 

fogadásával, ellenőrzésével, 

feldolgozásával kapcsolatos 

feladatok

1997. évi LXXXIII. törvény 

15. § (1) bek., 217/1997. 

(XII. 1.) kormányrendelet 5. 

§ (3)-(4) bek. 

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény 

15. § (1) bek., 217/1997. 

(XII. 1.) kormányrendelet 5. 

§ (3)-(4) bek. 

Ket. szerint nincs

600 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Az üzemi baleset miatt 

igénybevett gyógyszer, 

gyógyászati segédeszköz és 

gyógyászati ellátás térítési 

díjának utólagos 

megtérítése

1997. évi LXXXIII. törvény 

54.§ 217/1997. (XII. 1.) 

kormányrendelet 45.§ (5)-

(6) bek.

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
hivatalból

1997. évi LXXXIII. törvény 

54. § 217/1997. (XII. 1.) 

kormányrendelet 45. § (5)-

(6) bek.

Ket. szerint nincs

601 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási
Eljárási bírsággal 

kapcsolatos ügyek
2004. évi CXL. törvény 61.§ fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
hivatalból 2004. évi CXL. törvény 61. § Ket. szerint nincs

602 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási
Egyéni bejelentkezés alapján 

jogosultságot 

kezdeményezők ügyei

1997. évi LXXXIII. törvény 

16.§ (1) bek. j)-k) 
fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

1997. évi LXXXIII. törvény 

16. § (1) bek. j)-k) 
Ket. szerint nincs

603 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Egészségügyi ellátásra való 

jogosultság igazolása 

külföldön való helybenlakás 

esetén (E106, E121, E109, 

E108)

195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 23. § (1) 

bek. a)-c)

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 23. § (1) 

bek. a)-c)

Külföldi biztosító válaszától 

függően
nincs

604 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Más EGT-tagállamban 

igénybe vett ellátások 

költségeinek visszatérítése 

(E 126 nyomtatvány)

195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 23. § (1) 

bek. a)-c)

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 23. § (1) 

bek. a)-c)

Külföldi biztosító válaszától 

függően
nincs

605 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási
Alkalmazandó jog 

meghatározása (E101)

195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 23. §-

27/A.§

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 23. §-

27/A.§

Ket. szerint nincs

606 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Egyéb, közösségi rendelet 

alapján hozott hatósági 

döntés (E104, E115, E118)

195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 23. § (1) 

bek. a)-c)

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 23.§ (1) 

bek. a)-c)

Külföldi biztosító válaszától 

függően
nincs



607 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Egészségbiztosítási

Egyéb nemzetközi 

egyezmény alapján 

kibocsátott biztosítási 

jogviszony-, és egészségügyi 

ellátásra való jogosultság-

igazolás

195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 23. § (1) 

bek. a)-c)

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98-

102. §
kérelemre

195/1997. (XI. 5.) 

kormányrendelet 23.§ (1) 

bek. a)-c)

Külföldi biztosító válaszától 

függően
nincs

608

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály nyugellátás megállapítása
168/1997.(X.6.) Korm. R. 1. 

§ (1) bekezdés a) pont
fellebbezés

1997. évi LXXXI. törvény 95. 

§ (3) bekezdés 
kérelemre

168/1997. (X. 6.) Korm. R. 5. 

sz. melléklet

30 nap, ha az egészségi 

állapot szakkérdését is 

vizsgálni kell: 45 nap

nincs

609

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály
korhatár előtti ellátás 

megállapítása

333/2011.(XII.29.) Korm. R. 

1. § (1) bekezdés
fellebbezés

2011. évi CLXVII. törvény 2. 

§ (2), 1997. évi LXXXI. 

törvény 95. § (3) bekezdés 

kérelemre
168/1997. (X. 6.) Korm. R. 5. 

sz. melléklet
30 nap nincs

610

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály
átmeneti bányászjáradék 

megállapítása

333/2011.(XII.29.) Korm. R. 

1. § (1) bekezdés
fellebbezés

1993. évi XLVIII. törvény 

49/C. § (1), 1997. évi LXXXI. 

törvény 95. § (3) bekezdés 

kérelemre
168/1997. (X. 6.) Korm. R. 5. 

sz. melléklet
30 nap nincs

611

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály
táncművészeti életjáradék 

megállapítása

333/2011.(XII.29.) Korm. R. 

1. § (1) bekezdés
fellebbezés

2008. évi XCIX. törvény 

49/B. § (1), 1997. évi LXXXI. 

törvény 95. § (3) bekezdés 

kérelemre
168/1997. (X .6.) Korm. R. 5. 

sz. melléklet
30 nap nincs

612

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály
rokkantsági járadék 

megállapítása

83/1987.(XII.27.) MT. 

Rendelet 2. § (1)
fellebbezés

83/1987.(XII.27.) MT. R. 3. §, 

1997. évi LXXXI. törvény 95. 

§ (3) bekezdés

kérelemre
327/2011. Korm r. 6. § (6) 

bekezdés

30 nap, ha az egészségi 

állapot szakkérdését is 

vizsgálni kell: 45 nap

nincs

613

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály
baleseti járadék 

megállapítása

1997. évi LXXXIII. törvény 

65. § (4) bekezdés
fellebbezés

1997. évi LXXXIII. törvény 

78. §, 1997. évi LXXXI. 

törvény 95. § (3) bekezdés

kérelemre

168/1997.(X.6.) Korm. R. 5. 

sz. melléklet, 1997. évi 

LXXXIII. törvény 65. § (1)bek.

30 nap, ha az egészségi 

állapot szakkérdését is 

vizsgálni kell: 45 nap

nincs

614

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály

bányászok 

egészségkárosodási 

járadékának megállapítása

23/1991.(II.9.) Korm. R. 5/H. 

§ (2) bekezdés
fellebbezés

23/1991.(II.9.) Korm. R. 5/H. 

§ (1), 1997. évi LXXXI. 

törvény 95. § (3) bekezdés

kérelemre
168/1997. (X. 6.) Korm. R. 5. 

sz. melléklet

17 munkanap, ha az 

egészségi állapot 

szakkérdését is vizsgálni kell: 

35 munkanap

nincs

615

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály adategyeztetési eljárás
1997. évi LXXXIII. törvény 

96/B. § (1) bekezdés
fellebbezés

1997. évi LXXXI. törvény 95. 

§ (3) bekezdés 
hivatalból és kérelemre is

nincs kötelezően csatolandó 

melléklet
60 nap nincs

616

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály

jogalap nélküli ellátás 

visszafizetésére, 

megtérítésére kötelezés

168/1997.(X.6.) Korm. R. 80. 

§ (1) bekezdés
fellebbezés

1997. évi LXXXI. törvény 95. 

§ (3) bekezdés 
hivatalból 30 nap nincs

617

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály

1997. évi LXXXI. Törvény 87-

88. §-a szerinti megtérítésre 

kötelezés

168/1997. (X.6.) Korm. R. 

81. § (1) bekezdés
bíróság

1997. évi LXXXI. törvény 95. 

§ (7) bekezdés 
hivatalból 30 nap nincs

618

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály

tartozás mérséklése, 

elengedése, fizetési 

kedvezmény engedélyezése

1997. évi LXXXI. törvény 94. 

§ (1) bekezdés
nincs kérelemre

nincs kötelezően csatolandó 

melléklet
30 nap illeték 3000 forint

619

Egri Járási Hivatal + a 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztállyal rendelkező 

járási hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Nyugdíjbiztosítási Osztály

megállapodás 

társadalombiztosítási 

ellátásra

195/1997.(XI.5.) Korm. R. 8. 

§ (1) bekezdés
nincs kérelemre nincs 30 nap nincs

620 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői

Megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátása iránti kérelmek 

elbírálása

327/2011.( XII.29. ) 

Korm.rendelet 6. § 
fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98. § 

(1) bek.
kérelemre

327/2011.( XII.29. ) 

Korm.rendelet 6. § 
50 nap nincs

621 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői

Megváltozott 

munkaképességű szeméyek 

ellátásaiban részesülők 

időszaki felülvizsgálata

2011. évi CXCI. törvény 19. § 

(1) bekezdés
fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98. § 

(1) bek.
hivatalból és kérelemre is

327/2011.( XII.29. ) 

Korm.rendelet 6. § (6) bek.
50 nap nincs



622 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői

Hatósági bizonyítvány 

kiállítása iránti kérelmek 

elbírálása

327/2011.( XII.29. ) 

Korm.rendelet 12. § 
fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98. § 

(1) bek.
kérelemre

327/2011.( XII.29. ) 

Korm.rendelet 6. § (6) bek.
10 nap nincs

623 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői

Megváltozott 

munkaképességű személyek 

nemzetközi vonatkozású 

ügyeinek intézése

327/2011.( XII.29. ) 

Korm.rendelet 1. § (1) bek. 

a., pont, (8), (9) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98. § 

(1) bek.
hivatalból és kérelemre is

327/2011.( XII.29. ) 

Korm.rendelet 6. § 
50 nap nincs

624 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői

Rehabilitációs kártya iránti 

igények elbírálása, a 

rehabilitációs kártya 

visszavonásának 

kezdeményezése

327/2011.( XII.29. ) 

Korm.rendelet 1. § (5) 

bekezdés, 2004. évi CXXIII. 

Törvény 16/A, 16/B §

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98. § 

(1) bek.
hivatalból és kérelemre is 50 nap nincs

625 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői

A jogalap nélkül kifizetett 

ellátások visszakövetelése

2011. évi CXCI. törvény 20. 

§, 1997. évi LXXXIII. Törvény 

66. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98. § 

(1) bek.
hivatalból 50 nap nincs

626 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői

Megtérítési eljárások 

lefolytatása

2011. évi CXCI. törvény 20. 

§, 1997. évi LXXXIII. Törvény 

66. § (2) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98. § 

(1) bek.
hivatalból 50 nap nincs

627 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői

Méltányossági kérelmek 

elbírálása

327/2011.( XII.29. ) 

Korm.rendelet 22/F §, 1997. 

évi LXXXIII. Törvény 72. §

nincs
2011. évi CXCI. törvény 20/E 

§
kérelemre 50 nap nincs

628 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői

Szakértői feladatkörben 

szakkérdések vizsgálata

327/2011. ( XII.29. ) 

Korm.rendelet 13. § (1) bek., 

218/2003. ( XII.11. ) Korm. 

Rendelet 3. § (3) bekezdés, 

102/2011. ( VI.29. ) 

Korm.rendelet 8/A., 8/B. §, 

12/2001( I.31.) 

Korm.rendelet 9. § (8a) 

bekezdés, 1993. évi III. 

törvény 33. § (1b) bekezdés, 

168/1997. ( X.6. ) 

Korm.rendelet 59/E § , 

1997. évi LXXXIII. törvény 

45. § (4) bekezdés

Önállóan nem 

fellebbezhető.
kérelemre

21 nap ( közlekedőképesség 

vizsgálata esetén: 50 nap )
nincs

629 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői

Szakértői feladatkörben 

komplex minősítések 

elvégzése

327/2011.( XII.29. ) 

Korm.rendelet 12. § 
önállóan nem fellebbezhető kérelemre 21 nap nincs

630 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkaügyi  ellenőrzés 

tartása

A munkaügyi ellenőrzésről 

szóló 1996. évi LXXV. tv. 

(Met.) 4. §

önállóan nem fellebbezhető hivatalból 21/45 nap nincs

631 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkaügyi ellenőrzés során 

feltárt szabálytalanság 

esetén további 

foglalkoztatás megtiltása

Met. 3. § (1); 6. § (1) a. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból azonnali intézkedés nincs

632 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkaügyi ellenőrzés során 

feltárt szabálytalanság 

esetén a foglalkoztató 

kötelezése a szabálytalanság 

megszüntetésére

Met. 3. § (1); 6. § (1) b. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 21/45 nap nincs

633 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkaügyi ellenőrzés során 

harmadik országbeli 

állampolgár magyarországi 

foglakoztatásának 

engedélyezésére vonatkozó 

szabálytalanság esetén 

központi költségvetésbe 

befizetésre történő 

kötelezés

Met. 3. § (1); 6. § (1) c.; 7/A. 

§
bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 21 nap nincs

634 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkaügyi ellenőrzés során 

feltárt szabálytalanság  

esetén munkaügyi bírság 

kiszabása

Met. 3. § (1); 6. § (1) d.; 6/A. 

§; 7. §
bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 45 nap nincs



635 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkaügyi ellenőrzés során 

feltárt szabálytalanság  

esetén a foglalkoztató 

tevékenységétől való 

eltiltása

Met. 3. § (1); 6. § (1) f. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból azonnali intézkedés nincs

636 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkaügyi ellenőrzés során 

feltárt szabálytalanság  

esetén a munkáltató 

jogsértésének megállapítása

Met. 3. § (1); 6. § (1) h. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 45 nap nincs

637 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony fennállásának 

megállapítása és kötelezés a 

jogviszonyra vonatkozó 

szabályok betartására

Met. 1. § (5); 3. § (1); 6. § (1) 

e. 
bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 45 nap nincs

638 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

A munkaügyi hatóság által 

hozott, pénzfizetésre 

kötelező határozatokhoz 

kapcsolódóan benyújtott 

méltányossági kérelmek 

elbírálása

Met. 8/A. § (6) bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 21 nap nincs

639 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

A munkavédelemre 

vonatkozó szabályok 

megtartásának  ellenőrzése

A munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. tv. (Mvt.) 81. 

§ (1)

bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 21/45 nap nincs

640 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkahelyek tekintetében a 

munkáltató  írásbeli 

tájékoztatásra kötelezése a 

megjelölt munkavédelmi 

követelmények teljesítéséről

Mvt. 81. § (4); 84. §(1) a. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 21 nap nincs

641 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkavédelmi ellenőrzés 

során feltárt munkavédelmi 

szabálytalanság esetén - 

munkavédelmi eljárás 

megindítása nélkül - 

munkáltató figyelmének 

felhívása 

Mvt. 81. § (4); 84. § (1) d. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 21 nap nincs

642 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkavédelmi ellenőrzés 

során feltárt munkavédelmi 

szabálytalanság esetén a 

munkáltató kötelezése a 

hiányosság megszüntetésére

Mvt. 81. § (4); 84. § (1) e. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 21 nap nincs

643 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkavédelmi ellenőrzés 

során feltárt súlyos 

munkavédelmi 

szabálytalanság esetén a 

munkavállaló 

munkavégzésről eltiltása

Mvt. 81. § (4); 84. § (1) f. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból azonnali intézkedés nincs

644 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkavédelmi ellenőrzés 

során feltárt súlyos 

munkavédelmi 

szabálytalanság esetén 

veszélyes tevékenység, 

üzem, üzemrész működés, 

munkaeszköz, egyéni 

védőeszköz, veszélyes anyag 

vagy keverék használatának 

felfüggesztése 

Mvt. 81. § (4); 84. § (1) g. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból azonnali intézkedés nincs

645 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkavédelmi ellenőrzés 

során feltárt munkavédelmi 

szabálytalanság esetén 

soron kívüli munkáltatói 

ellenőrzés elrendelése

Mvt. 84. § (1) h. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 21 nap nincs



646 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkavédelmi ellenőrzés 

során feltárt súlyos 

munkavédelmi 

szabálytalanság esetén 

munkavédelmi bírság 

kiszabása

Mvt. 81. § (4); 82. § (1)-(5) bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 45 nap nincs

647 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkaeszköz és egyéni 

védőeszköz működésének, 

használatának 

felfüggesztése, ha nem 

rendelkezik a szükséges 

okirattal

Mvt. 84. § (1) j) bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból azonnali intézkedés nincs

648 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Munkahigiénés vizsgálat 

elvégzésének elrendelése
Mvt. 81. § (4); 84. § (1) n. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 21 nap nincs

649 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Baleset munkabalesetté 

minősítése, bejelentés vagy 

kivizsgálás elrendelése

Mvt. 81. § (4) ; 84. § (1) i. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 45 nap nincs

650 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Éjszakai munkavégzés 

körülményeire vonatkozó 

bejelentésre kötelezése

Mvt. 81. § (4); 84. § (1) k. bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 21 nap nincs

651 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Baleset időpontjában 

fennálló jogviszony 

szervezett munkavégzéssé 

minősítése

Mvt. 81. § (4); 84. § (4) bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 45 nap nincs

652 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Foglalkozási betegségek, 

fokozott expozíciós esetek 

bejelentésének kezelése, 

kivizsgálása

Mvt. 81. § 

(1) c.
bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 45 nap nincs

653 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Munkaügyi és 

Munkavédelmi

Közigazgatási bírság 

kiszabása

Met. 8/D. § (4) a) pont, Mvt. 

82/D. § (1)
bíróság 1952. évi III. tv. 330. § (2)-(3) hivatalból 21 nap nincs

654 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Családtámogatási
Családi pótlékra való 

jogosultság megállapítása.

223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 1/A. §, 

1/B. §

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98. §., 

223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 1/C. § 

kérelemre
223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 5. §, 1. 

számú melléklet

21 nap Illeték és díjmentes

655 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Családtámogatási
Anyasági támogatásra való 

jogosultság megállapítása.

223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 1/A. §, 

1/B. §

fellebbezés
2004. évi CXL. törvény 98. §., 

223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 1/C. § 

kérelemre
223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 24. §, 5. 

számú melléklet

8 nap Illeték és díjmentes

656 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Családtámogatási

Gyermegondozást segítő 

ellátásra való jogosultság 

megállapítása.

223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 1/A. §, 

1/B. §

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98. §., 

223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 1/C. §

kérelemre

223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 19. §, 2. 

számú melléklet

21 nap Illeték és díjmentes

657 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Családtámogatási

Gyermeknevelési 

támogatásra való 

jogosultság megállapítása.

223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 1/A. §, 

1/B. §

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98. §., 

223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 1/C. §

kérelemre

223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 21. §, 4. 

számú melléklet

21 nap Illeték és díjmentes

658 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Családtámogatási

Fogyatékossági támogatásra 

való jogosultság 

megállapítása.

141/2000. (VIII.9.) 

Kormányrendelet 3/A. §
fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 98. §., 

141/2000. (VIII.9.) 

Kormányrendelet 3/A. § 

kérelemre
141/2000. (VIII.9.) 

Kormányrendelet 5. §
40 nap Illeték és díjmentes

659 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Családtámogatási

Nagycsaládos 

gázártámogatásra való 

jogosultság megállapítása.

69/2016. (XII.29.) NFM 

rendelet 14. §
fellebbezés 2004. évi CXL. törvény 98. § kérelemre

69/2016. (XII.29.) NFM 

rendelet 14. §
21 nap Illeték és díjmentes

660 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Családtámogatási

Jogalap nélkül igénybe vett 

családtámogatási ellátás 

visszafizetésére kötelezés.

223/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet 1/A. §, 

1/B. §, 24. §

fellebbezés 2004. évi CXL. törvény 98. §.  hivatalból
nincsen csatolandó 

melléklet
21 nap Illeték és díjmentes

661 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Családtámogatási

Jogalap nélkül igénybe vett 

fogyatékossági támogatás 

visszafizetésére kötelezés.

141/2000. (VIII.9.) 

Kormányrendelet 3/A. §
fellebbezés 2004. évi CXL. törvény 98. §  hivatalból

nincsen csatolandó 

melléklet
21 nap Illeték és díjmentes

662 Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Családtámogatási
Nagycsaládos 

gázártámogatásra való 

jogosultság ellenőrzése.

69/2016. (XII.29.) NFM 

rendelet 17. §
fellebbezés 2004. évi CXL. törvény 98. §. hivatalból

nincsen csatolandó 

melléklet
22 nap Illeték és díjmentes

663

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási
álláskeresők nyilvántartásba 

vétele

1991. évi IV. tv. 54. § (11) 

bek.
fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 10. § (1) bek. h) pont
kérelemre

kereső tevékenység 

megszűnését igazoló 

dokumentáció, iskolai 

végzettséget igazoló 

bizonyítvány, 

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs



664

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási
álláskeresési járadék 

megállapítása
1991. évi IV .tv. 25. - 29.§ fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 10. § (1) bek. h) pont
kérelemre

34/2009. (XII. 30.) SZMM 

rendelet 1. sz. melléklete; 

U002,U004 nyomtatvány

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap, migráns 

munkavállalók esetében 45 

nap

nincs

665

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási
nyugdíj előtti álláskeresési 

segély megállapítása
1991. évi IV. tv. 30. § fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 10. § (1) bek. h) pont
kérelemre nincs

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

666

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási

jogalap nélküli támogatás és 

ellátás visszafizetésére, 

megtérítésére kötelezés

1991. évi IV. tv. 20. § és 37. 

§
fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 10. § (1) bek. h) pont
hivatalból nincs

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

667

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási

tartozás megfizetésére 

fizetési kedvezmény 

engedélyezése

2004. évi CXL. tv. 74. § kérelemre nincs
8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

668

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási

álláskeresési ellátás 

megállapításával és 

munkahelykereséssel 

kapcsolatos költségtérítés

1991. évi IV. tv. 32. § nincs kérelemre
utazást igazoló menetjegy, 

munkáltatói igazolás

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

669

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási
képzési támogatás 

megállapítása
1991.  évi IV. tv. 14. § fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 10. § (1) bek. h) pont
kérelemre

a meglévő iskolai 

végzettséget igazoló 

bizonyítvány

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

670

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási

foglalkoztatás bővítését 

szolgáló támogatások 

megállapítása

1991. évi IV. tv. 16. § fellebbezés
320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 10. § (1) bek. h) pont
kérelemre

6/1996. (VII. 16.) MüM rend. 

11/A. §

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

671

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási

álláskeresők vállalkozóvá 

válását elősegítő támogatás 

megállapítása

1991. évi IV. tv. 17. § fellebbezés
320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 10. § (1) bek. h) pont
kérelemre

6/1996. (VII. 16.) MüM rend. 

10. §

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

672

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási

munkaerőpiaci programok 

támogatásának 

megállapítása

1991. évi IV. tv. 19/B. § fellebbezés
320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 10. § (1) bek. h) pont
kérelemre

6/1996. (VII. 16.) MüM rend. 

26/A. §

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

673

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási
lakhatási támogatás 

megállapítása

320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 11. § (1) bek.
fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 10. § (1) bek. h) pont
kérelemre

303/1998. (III. 4.) Korm 

rend. 4. §

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

674

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási
munkaerőpiaci 

szolgáltatások nyújtása
1991. évi IV. tv. 13/A. § nincs hivatalból és kérelemre is

nincs kötelezően csatolandó 

melléklet
8 nap nincs

675

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási
közfoglalkoztatási feladatok 

ellátása

320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 11. § (2) bek.
fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 10. § (3) bek. f) pont
kérelemre

foglalkoztatói adatlap, 

munkaeőigény bejelentő 

lap, aláírási címpéldány, 

375/2010. (XII. 30.) 

Korm.rend.

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

676

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási

foglalkoztatási és 

közfoglalkoztatási adatbázis 

kezelése

1991. évi IV. tv. 57/B. § nincs hivatalból
kezelése napi 

rendszerességgel
nincs

677

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási
Szabálysértés körérdekű 

munkával való megváltása

2012. évi II. tv. 144. § (5) 

bek.
nincs kérelemre

nincs kötelezően csatolandó 

melléklet
2 munkanap nincs

678

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási

Megállapított rehabilitációs 

ellátáshoz kapcsolódó 

rehabilitációs terv készítése 

és záró értékelése

2011. évi CXCI. tv. 6. § (1) 

bek. a) pont
nincs hivatalból

nincs kötelezően csatolandó 

melléklet
30 nap nincs



679

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási

Egyéni foglalkoztatási 

megállapodások ellenőrzése, 

jóváhagyása

2011. évi CXCI. tv. 6. § (1) 

bek. a) pont
nincs hivatalból

nincs kötelezően csatolandó 

melléklet

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

680

Egri Járási Hivatal + a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

rendelkező járási 

hivatalok

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási

Foglalkoztatási
Szolgáltatást kérők 

nyilvántartásba vétele

2011. évi CXCI. tv. 6. § (1) 

bek. a) pont
fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) Korm. 

Rend 10. § (1) bek. h) pont
kérelemre

megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátásának megállapításáról 

szóló határozat

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

681 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály
Hiteles mérőeszköz 

hiánya

A mérésügyről szóló 

1991. évi XLV. törvény 

6.§ (2) bekezdés, A 

kereskedelmi 

tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 23. § (2) 

bekezdés, A 

fogyasztókkal szembeni 

tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény (Fttv.) 6. § 

(1) bek. b) pontjának bb) 

alpontja

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

682 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály
Ár- egységár feltüntetés 

hiánya

A fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. 

törvény (Fgytv.) 14. §, A 

fogyasztókkal szembeni 

tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény 6. § (1) c), 

A termékek ára és 

egységára, továbbá a 

szolgáltatások díja 

feltüntetésének részletes 

szabályairól szóló 4/2009. 

(I.30.) NFGM-SZMM 

együttes rendelet

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs



683 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Fiatalkorú kiszolgálása 

szeszes itallal, 

dohánytermékkel, illetve 

fiatalkorú részére 

szexuális termék 

értékesítése

 A kereskedelmi 

tevékenység végzésének 

feltételeiről 210/2009. 

Korm.rend. 26. §; a 

dohánytermékek 

előállításáról, forgalomba 

hozataláról és 

ellenőrzéséről,

a kombinált 

figyelmeztetésekről, 

valamint az 

egészségvédelmi bírság 

alkalmazásának

részletes szabályairól 

39/2013. Korm.rend. 2.§ 

4., 9. pontja; a 

dohánytermék-

kiskereskedelmi 

tevékenységhez 

kapcsolódó 

engedélyezési eljárás 

egyes szabályairól 

181/2013 Korm.rend. 1. 

melléklet 1.5. b) pontja, 

Fgytv. 16/A.§.(1)-(4), A 

fiatalkorúak 

dohányzásának 

visszaszorításáról és a 

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

684 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály
Fogyasztói csoport 

jogellenes működése

A fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. 

törvény (Fgytv.) 16/B. §

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

685 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztói panaszok 

kezelésével, valamint 

ügyfélszolgálattal  

kapcsolatos jogsértés

Fgytv. 17/A. § Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

686 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi 

referens alkalmazásával 

kapcsolatos jogszabályi 

előírás megsértése

A fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. 

törvény (Fgytv.) 17/D. §

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

687 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Eljárás lefolytatása a 

vállalkozással szemben, 

ha nem működik együtt a 

békéltető testülettel

A fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. 

törvény (Fgytv.) 29.§ (11) - 

(12) bekezdés

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

688 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Dohányzásra kijelölt 

helyiség megjelölésének 

ellenőrzése, 

dohánytermék 

értékesítésére vonatkozó 

jogsértés

Fgytv. 16/A. § (1), (3) és 

(4) bekezdése, a 

fiatalkorúak 

dohányzásának 

visszaszorításáról és a 

dohánytermékek

kiskereskedelméről szóló 

2012. évi CXXXIV. törvény 

1. § (2) bekezdése, 16. §

(1) bekezdése, (3) 

bekezdése, 17. § (2) 

bekezdése, 12. § (1) 

bekezdés

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs



689 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

A reklám szövegének és 

az üzlet feliratának 

idegen nyelven való 

feltüntetése

A gazdasági reklámok és 

az üzletfeliratok, továbbá 

egyes közérdekű 

közlemények magyar 

nyelvű közzétételéről 

szóló 2001. évi XCVI. 

törvény (nyelvvédekmi 

törvény) 1.§, 2. §, 4.§

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

690 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Elektronikus 

kereskedelmi 

tevékenység

Az elektronikus 

kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint 

az információs 

társadalommal 

összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. tv. 16/A. § 

(2) bekezdés b) pont, (4)-

(5) bekezdés

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

691 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály
Elektronikus hírközlési 

szolgáltatás

 A fogyasztókkal 

szembeni tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény (Fttv.) 6. § 

(1) c) pont, Fttv. 10. § (1) 

bekezdés, Fgytv. 17/A. §, 

19/2014. NGM rendelet 

8. §, 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. Rendelet 7/B. §

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
60 nap Nincs

692 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Rezsicsökkentéssel 

kapcsolatos tájékoztatási 

kötelezettség megsértése

A társasházakról szóló 

2003. évi CXXXIII. törvény 

43/A. §, A 

rezsicsökkentések 

végrehajtásáról szóló 

2013. évi LIV. Törvény 9. 

§, A 

lakásszövetkezetekről 

szóló 2004. évi CXV. 

Törvény 24/B. §,

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
60 nap Nincs



693 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Eljárás lefolytatása a 

távhőszolgáltatóval 

szemben

A távhőszolgáltatásról 

szóló 2005. évi XVIII. 

Törvény 8. § (1) bekezdés 

a) és b) pntjai, 11. § (2) 

bekezdése, 36. §-a, 40. § 

(2) bekezdése, 43. § (1)-

(4) bekezdései, 44. §-a, 

46. §-a, 53. §-a

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. §, Get. 

rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. 

rendelet 54. § (8) 

bekezdése, Vet. egyes 

rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 

273/2007. (X. 19.) Korm. 

rendelet 28. § (8) 

bekezdése, hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 83. § (3) 

bekezdése, víziközmű-

szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény  

3. § (7) bekezdése, 

távhőszolgáltatásról 

2005. évi XVIII. törvény 

11. § (3) bekezdése 

60 nap Nincs

694 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Vásárlók könyvének 

kezelése, elhelyezése, 

panaszkezelés

Kertv. 5. § (4) bekezdése, 

Kertv. 6. § (2) bekezdés b) 

pontja, Kertv. 9. § (2) 

bekezdése

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

695 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Elszámolás, számlázás, 

mérés, díjfizetés, 

kikapcsolás és ismételt 

bekapcsolásra vonatkozó 

rendelkezések 

megsértése

A villamos energiáról 

szóló 2007. évi LXXXVI. 

Törvény  57. § (1) és (2) 

bekezdései, a 

földgázellátásról szóló 

2008. évi XL. Törvény 64. 

a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 83. § 

(1) bekezdése, a 

víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 3. § (2) 

bekezdése

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. §, Get. 

rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. 

rendelet 54. § (8) 

bekezdése, Vet. egyes 

rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 

273/2007. (X. 19.) Korm. 

rendelet 28. § (8) 

bekezdése, hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 83. § (3) 

bekezdése, víziközmű-

szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény  

3. § (7) bekezdése, 

távhőszolgáltatásról 

2005. évi XVIII. törvény 

11. § (3) bekezdése 

60 nap Nincs

696 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat 

tilalmának megsértése

A fogyasztókkal szembeni 

tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló  2008. évi 

XLVII. Törvény 10. § (1) 

bekezdése

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs



697 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály
Gazdasági reklámtörvény 

előírásainak megsértése

A gazdasági 

reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. Törvény 

24. § (1) bekezdése

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

698 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Eljárás a szolgáltatóval 

szemben, ha megsérti a 

tájékoztatási és 

panaszkezeléssel 

kapcsolatos jogszabályi 

előírást

A fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. 

törvény 17/A §, 17/B §.

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. §, Get. 

rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. 

rendelet 54. § (8) 

bekezdése, Vet. egyes 

rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 

273/2007. (X. 19.) Korm. 

rendelet 28. § (8) 

bekezdése, hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 83. § (3) 

bekezdése, víziközmű-

szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény  

3. § (7) bekezdése, 

távhőszolgáltatásról 

2005. évi XVIII. törvény 

11. § (3) bekezdése 

60 nap Nincs

699 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Termékbiztonsági 

szabályok megsértése 

(piacfelügyelet)

A termékek 

piacfelügyeletéről szóló 

2012. évi CLXXXXVIII. 

Törvény 3. § (1)-(4) 

bekezdései, 4. § (1)-(6) 

bekezdései, a 

piacfelügyeleti 

tevékenység részletes 

szabályairól szóló 6/2013. 

(I.18.) Korm. Rendelet 3. 

§ (1)-(3) bekezdései 

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
70 nap Nincs



700 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Az egységes 

közszolgáltatói 

számlaképnek való 

megfelelés

Az egységes 

közszolgáltatói 

számlaképről szóló 2013. 

évi CLXXXVIII. Törvény 11. 

§-a

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. §, Get. 

rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. 

rendelet 54. § (8) 

bekezdése, Vet. egyes 

rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 

273/2007. (X. 19.) Korm. 

rendelet 28. § (8) 

bekezdése, hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 83. § (3) 

bekezdése, víziközmű-

szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény  

3. § (7) bekezdése, 

távhőszolgáltatásról 

2005. évi XVIII. törvény 

11. § (3) bekezdése 

60 nap Nincs

701 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály
Szálláshely szolgáltatási 

tevékenység ellenőrzése

 a szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység 

folytatásának részletes 

feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának 

rendjéről szóló 239/2009. 

(X. 20.) Korm. rendelet , 

Fttv. Melléklet 4. pontja, 

6. § (1) bek. a), b), c), g) 

pontja, a termékek 

eladási ára és egységára, 

továbbá a szolgáltatások 

díja feltüntetésének 

részletes szabályairól 

szóló 4/2009. (I. 30.) 

NFGM–SZMM 2.§ (1), (4) 

bek.

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

702 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály
Jótállási jegy tartalmának 

vizsgálata

az egyes tartós 

fogyasztási cikkekre 

vonatkozó kötelező 

jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. 

Rendelet 7/B. §, 3. §, 4. §

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

703 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály
A betétdíj feltüntetése 

hiánya

a betétdíj alkalmazásának 

szabályairól 209/2005. 

Korm.rend. 8. §

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

704 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

A fogyasztó 

tájékoztatásának 

elmulasztása (díjemelés, 

részvételi díj, utazási 

szerződés feltételeiről)

az utazási szerződésről 

szóló 281/2008. 

Korm.rend. 13. §, 16. §

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs



705 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Mozgóbolt, illetve 

közterületi értékesítés 

esetén eljárás 

lefolytatása, ha megsértik 

az általános kereskedelmi 

előírásokat

a kereskedelmi 

tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

szóló 2009/210. (IX. 29.) 

14. § (1), (2) bek., 

fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. 

törvény 14. § (1) 

bekezdése, (3)-(7), ÁFA 

tv. 166. § (1) bekezdése, 

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

706 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Eljárás lefolytatása a 

rendezvény szervezőjével 

szemben, jegyzői 

kezdeményezésre

A zenés, táncos 

rendezvények 

működésének 

biztonságosabbá tételéről 

szóló 23/2011. (III. 8.) 

Korm. rendelet 12. § (1) 

bekezdés c) pont, 14. § 

(2) bekezdés

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

707 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Üzlethelyiségen kívüli 

kereskedelem 

ellenőrzése

a fogyasztó és a 

vállalkozás közötti 

szerződések részletes 

szabályairól szóló 

45/2014. (II.26.) 

Korm.rendelet 31. §, 

fogyasztókkal szembeni 

tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. Törvény 10. § (1), 

3. §, melléklet 9. pontja, 

210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 18. § (1) 

bekezdésének b) pontja

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

708 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Pb gázpalack értékesítési 

helyén feltüntetendő 

tájékoztatás vizsgálata

a cseppfolyós propán-

bután gázok és ezek 

elegyei tartályban vagy 

palackban történő 

forgalmazásának 

szabályairól szóló 

94/2003. GKM rendelet 

3.§. (1) bek.;8. § (1), (4), 

(6) és (9) bekezdései, a 

földgázellátásról szóló 

2008. évi XL. törvény 

146/G. § és 146/H. §

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

709 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Eljárás lefolytatása, ha a 

felszolgálási díj nincs 

feltüntetve, de azt 

felszámítják

a felszolgálási díj 

mértékének 

megállapításáról, 

valamint a felszolgálási díj 

alkalmazásának és 

felhasználásának 

szabályairól szóló 

71/2005. GKM rendelet 

1. § (1)-(2) bek.

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs



710 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Minőségi kifogások 

szabályszerű intézésének 

vizsgálata

a fogyasztó és vállalkozás 

közötti szerződés 

keretében eladott 

dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási 

igények intézésének 

eljárási szabályairól szóló 

19/2014. NGM rendelet 

4. § (1) - (7) bekezdései, 

5.§, 6. § (1) - (2) 

bekezdései, Fgytv. 17/A.§

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

711 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály
Taxiszolgáltatás 

ellenőrzése 

a személygépkocsival díj 

ellenében végzett közúti 

személyszállításról szóló 

176/2015. (VII. 7.) Korm. 

Rendelet 24. §

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

712 Egri Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Jótállási jegy tartalmának 

vizsgálata a lakásépítéssel 

kapcsolatos kötelező 

jótállás vonatkozásában

lakásépítéssel 

kapcsolatos kötelező 

jótállásról szóló 

181/2003. (XI.5.) Korm. 

rendelet 4. §, 5/A. §, A 

fogyasztó és vállalkozás 

közötti szerződés 

keretében eladott 

dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási 

igények intézésének 

eljárási szabályairól szóló 

19/2014. (IV.29.) NGM 

rendelet 4. §, 8.§

Kétfokú
Fgytv. 48/A. §-a, a Ket. 

96. §-a, 98.§-102. § 
hivatalból és kérelemre is

Ket. 35. § (1) bekezdése, 

Fgytv. 46/A. § 
21 nap Nincs

713 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a közúti járművezetők 

elméleti és gyakorlati 

vizsgájának 

megszervezése és 

vizsgáztatása, a 

vizsgakötelezettség alóli 

mentesítése, 

vizsgaútvonalak 

kiválasztása a vizsga 

során, közúti 

járművezetői vizsgák 

érvénytelenítése, a 

közlekedésigazgatási 

hatóságok 

megkeresésére a vezetési 

jogosultság igazolása 

céljából a korábban tett 

közúti járművezetői 

vizsgákról hatósági 

bizonyítvány kiállítása;

1988. évi I. tv. 18. §, 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 4. §  (4) bek. 5. 

pont

 kérelemre
24/2005 (IV.21.) GKM 

rendelet
8 nap

84/2009. (XII.30.) KHEM 

rendelet

714 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

az utánképzési feltárások 

elvégzését követően 

utánképzési programok 

kijelölése;

1988. évi I. tv. 18. §, 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 4. §  (4) bek. 5. 

pont

 kérelemre
139/1991. (X.29.) Korm. 

Rendelet
8 nap

84/2009. (XII.30.) KHEM 

rendelet, 139/1991. 

(X.29.) Korm. rendelet



715 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a képzés, utánképzés, a 

szakoktatók és 

iskolavezetők 

tevékenységének 

ellenőrzése, ellenőrzést 

követően a jogszabályban 

nevesített 

jogkövetkezmények 

alkalmazása;

1988. évi I. tv. 18. §, 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 4. §  (4) bek. 5. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból 21 nap

716 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a közutak, közforgalom 

elpől el nem zárt 

magánutak és műtárgyai - 

a Főváros Kormányhivatal 

hatáskörébe tartozó az út 

és műtárgyai, valamint a 

járdák, gyalogutak és 

azok műtárgyai 

kivételével -, továbbá az 

út építésével, 

korszerűsítésével 

összefüggő járda, 

valamint önálló 

beruházásában 

megvalósuló 30 m 

szabadnyílást meg nem 

haladó gyalogos 

felüljárók és hidak 

építésének, 

korszerűsítésének, 

forgalomba 

helyezésének, 

fennmaradásának és 

megszüntetésének 

(elbontásának) 

engedélyezésével 

összefüggő ügyek,

1988. évi I. tv. 29. § (7) 

bek., 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (3) 

bek. 1. pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre
93/2012. (V. 10.) Korm. 

rendelet

45 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

717 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

az engedélyezési 

hatáskörébe tartozó utak 

30 m szabadnyílást meg 

nem haladó hídjai kiviteli 

tervének jóváhagyása,

1988. évi I. tv. 29. § (7) 

bek., 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (3) 

bek. 1. pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre
93/2012. (V. 10.) Korm. 

rendelet

45 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

718 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a gyorsforgalmi utak, 

valamint a közúti 

határátkelőhelyek 

útjainak kivételével az 

országos közút helyi 

közúttá vagy magánúttá, 

a helyi közút országos 

közúttá vagy magánúttá, 

a magánút helyi közúttá 

vagy országos közúttá 

nyilvánításával 

kapcsolatos ügyek,

1988. évi I. tv. 32. § (3) 

bek.; 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (3) 

bek. 2. pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre
30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján



719 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

az engedélyezési 

hatáskörébe tartozó utak 

területének nem 

közlekedési célú 

igénybevételével 

kapcsolatos közlekedési 

hatósági ügyek,

1988. évi I. tv. 37. (2) 

bek.; 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (3) 

bek. 4. pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre előzmény iratok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

720 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a Kkt. 42/A. § (2) 

bekezdése alapján a 

kérelmező által - a 

közútkezelő 

hozzájárulásának 

megtagadása, vagy a 

kezelő által előírt 

feltételek sérelmezése 

miatt - kezdeményezett 

eljárás,

1988. évi I. tv. § 42/A. § 

(2) bek.; 382/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 2. § (3) 

bek. 6. pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre előzmény iratok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

721 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a Kkt. 42/A. § (3) 

bekezdése alapján - a 

közút kezelőjének 

kérelmére - az eredeti 

állapot helyreállítására, 

vagy a közút állagának és 

a forgalom biztonságának 

védelme érdekében 

szükséges munkák 

elvégzésére irányuló 

eljárás,

1988. évi I. tv. § 42/A. § 

(3) bek.; 382/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 2. § (3) 

bek. 6. pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre előzmény iratok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

722 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a Kkt. 39. § (2) és (3) 

bekezdése szerinti, 

útcsatlakozással 

kapcsolatos közlekedési 

hatósági eljárások,

1988. évi I. tv. 39. § (6).; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 7. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre előzmény iratok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

723 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a közút kezelőjének 

kérelmére a közút 

műtárgyának minősülő 

burkolt árokba, 

csatornába vagy más 

vízelvezető 

létesítménybe a közút 

területén kívüli 

területekről származó 

vizek bevezetése miatt 

indult eljárás,

1988. évi I. tv. 42. §. (3) 

bek., 37. §(2) bek.; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 8. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre előzmény iratok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

724 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a közútkezelői felszólítás 

eredménytelensége 

esetén, az út területén, az 

alatt vagy felett 

elhelyezett építmény, 

útcsatlakozás felújítására, 

korszerűsítésére, 

megszüntetésére 

kötelezés,

1988. évi I. tv. 37. §(2) 

bek.; 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (3) 

bek. 8. pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre előzmény iratok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján



725 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

az engedélyezési 

hatáskörébe tartozó utak 

tekintetében a közút nem 

közlekedési célú, vagy 

rendkívüli igénybevétele 

miatti, a helyreállítás 

befejezésétől számított 3 

éven belüli süllyedés, 

vagy más hiba 

kijavításának elrendelése,

1988. évi I. tv. 37. §(2) 

bek.; 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (3) 

bek. 8. pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre előzmény iratok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

726 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a közútkezelői felszólítás 

eredménytelensége 

esetén a közút állagát, a 

közúti forgalom 

biztonságát, 

zavartalanságát sértők 

vagy veszélyeztetők Kkt. 

7. § (2) bekezdése szerinti 

kötelezése,

1988. évi I. tv 7. § (2) 

bek.; 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (3) 

bek. 11. pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre előzmény iratok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

727 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a vasúti gyalogos-

átkelőhely létesítésének, 

áthelyezésének, 

forgalomba 

helyezésének, 

megszüntetésének 

engedélyezése,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 12. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

forgalmi adatok, 

útkezelői és vasút-

üzemeltetői nyilatkozat, 

láthatóság igazolása, 

lehetőleg helyszínrajz

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

728 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

az ideiglenes vasúti átjáró 

létesítésének, 

megszüntetésének, 

forgalomba helyezésének 

engedélyezése,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 13. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

729 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a vasúti átjáró és a vasúti 

gyalogos-átkelőhely 

ideiglenes 

szüneteltetésének 

elrendelése,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 14. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

730 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a meglévő vasúti átjátó és 

az ideiglenes vasúti 

átjáró, valamint a vasúti 

gyalogos-átkelőhely 

forgalmi rendjének és 

biztonsági előírásainak 

meghatározása, továbbá 

a vasúti átjáró 

forgalomba helyezése,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 15. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján



731 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

az engedélyezési 

hatáskörébe tartozó 

országos közutat érintően 

a közút kezelője által az 

előírásoknak nem 

megfelelő jelek, jelzések 

vagy berendezések 

eltávolítására vonatkozó 

felszólításának 

eredménytelensége miatt 

kezdeményezett 

eljárások,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 16. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre előzmény iratok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

732 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a vasúti átjárót biztosító 

jelzőberendezés 

üzemzavara esetén - 

jelzőőrállítás helyett - a 

vasúti pályát keresztező 

út lezárásának 

engedélyezése,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 17. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

733 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a közúti gyalogos-

átkelőhely kijelölésének, 

forgalomba helyezésének 

és megszüntetésének 

engedélyezése,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 18. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

jármű és gyalogos 

forgalmi adatok, 

útkezelői nyilatkozat, 

láthatóság igazolása, 

lehetőleg helyszínrajz

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

734 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a védett természeti 

területen lévő közúton a 

természetvédelmi 

hatóság 

kezdeményezésére a 

közlekedés (tartózkodás) 

korlátozása vagy 

megtiltása,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 19. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

735 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

közutakon - az országos 

közúthálózatba tartozó 

gyorsforgalmi utak 

kivételével - és 

közforgalom elől el nem 

zárt magánutakon a 

környezetterhelés 

mérséklése érdekében 

forgalomszervezési 

korlátozó vagy egyéb 

műszaki intézkedések 

elrendelése,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 20. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján



736 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a közút kezelőjének 

kezdeményezésére 

elrendelt vasúti átjáró 

ideiglenes 

szüneteltetésével 

kapcsolatban a közút 

kezelője számára a 

munkák elvégzésének 

engedélyezése,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 21. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

737 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

az engedélyezési 

hatáskörébe tartozó 

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,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 22. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

738 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

az országos közúton - 

gyorsforgalmi utak és 

közúti határátkelőhelyek 

kivételével -, ha a közút 

kezelője a 

forgalomszabályozási 

intézkedésével vagy 

annak megtagadásával 

mások érdekeit sérti, 

vagy a közút kezelőjének 

előírásai betartására, 

jelek, jelzések vagy 

berendezések 

eltávolítására vonatkozó 

felszólításának nem 

tesznek eleget az 

érdekeltek kérelmére 

indított eljárás,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 23. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

forgalomtechnikai 

helyszínrajz, útkezelői 

nyilatkozat

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

739 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a közforgalom elől elzárt 

magánút közforgalom 

számára történő 

megnyitásának, vagy a 

közforgalom elől el nem 

zárt magánút 

közforgalom előli 

elzárásának 

engedélyezésére irányuló 

eljárás,

1988. évi I. tv. 29. § (9) 

bek.; 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (3) 

bek. 24. pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

felérési helyszínrajz, 

forgalomtechnikai 

felmérési helyszínrajz, 

útkezelői nyilatkozat

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján



740 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a vasúti átjárókról, a 

vasúti gyalogos-

átkelőhelyekről, továbbá 

a kijelölt közúti gyalogos-

átkelőhelyekről 

nyilvántartás vezetése,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 25. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

741 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a saját célú vasúti 

pályahálózat részét 

képező vasúti pályán, 

összekötő vasúti pályán, 

csatlakozó vasúti pályán 

és keskeny nyomtávú 

vasúti pályán lévő 

kereszteződés esetében a 

terelősziget létesítésének 

szükségességének 

megállapítása,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 26. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

helyszínrajz, 

forgalomtechnikai 

helyszínrajz, útkezelői és 

vasútüzemeltetői 

nyilatkozat

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

742 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a tíz percet meghaladó 

ideig zárva tartható, az 

időszakosan üzemelő 

teljes sorompóval 

biztosított, valamint a 

felhívásos sorompóval 

biztosított vasúti átjárók 

meghatározása,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 27. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

helyszínrajz, 

forgalomtechnikai 

helyszínrajz, útkezelői és 

vasútüzemeltetői 

nyilatkozat

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

743 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

az engedélyezési 

hatáskörébe tartozó utak 

tekintetében elektronikus 

közúti ellenőrző rendszer, 

illetve ellenőrző 

berendezés 

elhelyezéséhez szükséges 

hozzájárulás kiadása

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (3) bek. 28. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

helyszínrajz, 

forgalomtechnikai 

helyszínrajz, útkezelői 

nyilatkozat

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

744 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

a közlekedési sajátos 

építményfajták 

építésfelügyelete a 

közutakra, közforgalom 

elpől el nem zárt 

magánutakra és azok 

műtárgyaira - a Főváros 

Kormányhivatal 

hatáskörébe tartozó az út 

és műtárgyai, valamint a 

járdák, gyalogutak és 

azok műtárgyai 

kivételével - kiterjedően

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 12. § (1) bek. c. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

hivatalból és kérelemre is 21 nap  



745 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

Az elhelyezési tilalom alá 

eső jel, jelzés, 

reklámtábla, 

reklámhordozó, 

reklámcélú berendezés 

vagy egyéb tárgy 

eltávolításával 

kapcsolatos ügyek,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (4) bek. 1. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre előzmény iratok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

746 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

A közlekedés biztonságát 

veszélyeztető helyzet 

megszüntetése 

érdekében az 

útkereszteződés 

beláthatóságát 

akadályozó fa, vagy 

egyéb növényzet 

eltávolításának 

elrendelése,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (4) bek. 2. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

előzmény iratok, 

helyszínrajz, útkezelői 

nyilatkozat, hely és 

kötelezett aznosításához 

adatok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

747 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

A vasúti átjáró rálátási 

háromszögének területén 

lévő fa, vagy egyéb 

növényzet kivágásának 

elrendelése,

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (4) bek. 3. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

hivatalból és kérelemre is

előzmény iratok, 

helyszínrajz, útkezelői és 

vasút-üzemeltetői 

nyilatkozat, hely és 

kötelezett aznosításához 

adatok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

748 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

A közlekedés biztonsága, 

az út állagának védelme 

érdekében az út melletti 

ingatlan tulajdonosának 

kötelezése

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (4) bek. 4. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre

előzmény iratok, 

helyszínrajz, útkezelői 

nyilatkozat, hely és 

kötelezett aznosításához 

adatok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

749 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

A járdák, gyalogutak és 

azok műtárgyai 

építésének, 

korszerűsítésének, 

forgalomba 

helyezésének, 

fennmaradásának és 

megszüntetésének 

(elbontásának) 

engedélyezése

1988. évi I. tv. 29. § (7); 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 2. § (5) bek. 

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre
93/2012. (V. 10.) Korm. 

rendelet

45 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

750 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

A járdák, gyalogutak és 

azok műtárgyai nem 

közlekedési célú 

igénybevételének 

engedélyezése (ide nem 

értve a gyalog- és 

kerékpárutakat, valamint 

a közút építésével 

összefüggő járdaépítést) 

során

1988. évi I. tv. 37. (2) 

bek.; 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (5) 

bek. 

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

kérelemre előzmény iratok

21 nap, de függű hatályú 

eljárásban döntés hozatal 

2 hónapon belül

D - kérelem tartalmától 

függöen a 26/1997. (XII. 

12.) KHVM rendelet 

alapján

751 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Útügyi Osztály

A közlekedési sajátos 

építményfajták 

építésfelügyelete a 

járdákra, gyalogutakra és 

azok műtárgyarai 

kiterjedően

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 12. § (1) bek. c. 

pont

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4) 

hivatalból és kérelemre is 21 nap  



752 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

Kkt. szerinti vizsgáló 

állomási tevékenység 

engedélyezésével 

kapcsolatos hatáskör 

gyakorlása, a vizsgáló 

állomással a hatósági 

szerződés megkötése, a 

vizsgáló állomások és a 

műszaki vizsgabiztosok 

tevékenységének 

ellenőrzése, az ellenőrzés 

alapján a 

jogkövetkezmények 

alkalmazása, továbbá a 

hatóság által üzemeltetett, 

valamint az illetékességi 

területén hatósági 

szerződéssel rendelkező 

vizsgáló állomáson - a jármű 

tulajdonosára egyébként 

irányadó illetékességi 

szabálytól függetlenül - a 

közlekedési hatóság 

telephelyén végzett egyedi 

forgalomba helyezés 

engedélyezése, jármű-

honosítási eljárás, a bármely 

telephelyen végzett 

forgalomba helyezés előtti 

és időszakos vizsgálat 

végzése, valamint a vizsgáló 

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 1.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból és kérelemre is

302/2009. (XII.29.) Korm. 

rend /vizsgáló állomás 

tevékenység engedélyezése, 

5/1990. (IV.12.) KÖHÉM 

rendelet, járművel 

kapcsolatos eljárások

2004. évi CXL. Tv. szerint
91/2004. (VI.29.) GKM 

rendelet 1. számú melléklet

753 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

járműbontókkal történő 

közreműködői 

megállapodások megkötése, 

a járműbontók 

tevékenységének 

ellenőrzése, bontási 

engedély kiadása, 

tevékenység 

engedélyezésével 

kapcsolatos hatáskörök 

gyakorlása, az ellenőrzés 

alapján a 

jogkövetkezmények 

alkalmazása

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 2.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból és kérelemre is

1/1990. (IX.29.) KHVM 

rendelet/járműbontóval 

közreműködői megállapodás

2004. évi CXL. Tv. szerint
91/2004. (VI.29.) GKM 

rendelet 1. számú melléklet

754 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a Kkt. 20. § (1) 

bekezdésében 

meghatározott 

szabályszegések 

felderítésére irányuló, - a 

Kkt. 20. § (11) bekezdésében 

a közlekedési hatóság 

hatáskörébe utalt - közúti és 

telephelyi ellenőrzések, 

valamint az azokhoz 

kapcsolódó bírságolásra 

irányuló eljárások 

lefolytatása

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 3.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból 2004. évi CXL. Tv. szerint

755 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a közúti járművek - ideértve 

a trolibuszt is - 

közlekedésbiztonsági 

ellenőrzése, a közúti 

járművek összeépítésének, 

egyedi átalakításának, 

valamint a forgalomba 

helyezésének engedélyezése

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 4.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból és kérelemre is

5/1990. (IV.12.) KÖHÉM 

rendelet/ átalakítás-

összeépítés

2004. évi CXL. Tv. szerint
91/2004. (VI.29.) GKM 

rendelet 1. számú melléklet



756 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a gumiabroncsok 

üzemanyag-hatékonyság és 

más lényeges paraméterek 

tekintetében történő 

címkézéséről szóló, 2009. 

november 25-i 

1222/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

rendelet szerinti hitelesítési 

eljárás lefolytatása és a 

gumiabroncsok üzemanyag-

hatékonyság és más 

lényeges paraméterek 

tekintetében történő 

címkézéséről szóló, 2009. 

november 25-i 

1222/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

rendelet 4-6. cikkében 

foglalt rendelkezések 

betartásának ellenőrzése

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 6.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból és kérelemre is 2004. évi CXL. Tv. szerint

757 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a tachográf beépítését, 

vizsgálatát, javítását és 

illesztését, üzembe 

helyezését és aktiválását 

végző  szervezetek által 

felvett, jogsértést 

megállapító ellenőrzési 

jegyzőkönyv alapján 

kezdeményezett eljárás 

lefolytatása;

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 7.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból 2004. évi CXL. Tv. szerint

758 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a mezőgazdasági és 

erdészeti járművek 

jóváhagyásáról és 

piacfelügyeletéről szóló, 

2013. február 5-i 

167/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi 

rendeletben továbbá a két- 

vagy háromkerekű 

járművek, valamint a 

négykerekű 

motorkerékpárok 

jóváhagyásáról és 

piacfelügyeletéről szóló, 

2013. január 15-i 

168/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi 

rendeletben meghatározott 

piacfelügyeleti ellenőrzés 

végzése és ezzel 

összefüggésben a bírságolási 

eljárás lefolytatása;

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 9.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból 2004. évi CXL. Tv. szerint



759 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a személytaxi-szolgáltatás és 

a személygépkocsis 

személyszállító 

szolgáltatáshoz előírt 

tevékenységi engedély, 

engedélykivonat kiadásával, 

valamint az önálló 

diszpécserszolgálati 

tevékenység 

engedélyezésével, a 

szolgáltatást végző 

személygépkocsivezető 

igazolványának kiadásával 

kapcsolatos eljárások, 

valamint a személytaxi-

szolgáltatás és a 

személygépkocsis 

személyszállító 

tevékenységet érintő 

közlekedéshatósági 

szabályok megtartásának 

ellenőrzése

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 8.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból és kérelemre is

176/2015. (VII.7.) Korm. 

Rendelet a 

személygépkocsival díj 

ellenében végzett közúti 

személyszállításról

2004. évi CXL. Tv. szerint
9/2000. (X. 30.) KöViM 

rendelet

760 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

Magyarország tekintetében 

a közúti közlekedésben 

használt menetíró 

készülékekről, a közúti 

közlekedésben használt 

menetíró készülékekről 

szóló 3821/85/EGK tanácsi 

rendelet hatályon kívül 

helyezéséről és a közúti 

szállításra vonatkozó egyes 

szociális jogszabályok 

összehangolásáról szóló 

561/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról 

szóló, 2014. február 4-i 

165/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi 

rendeletben a tagállam 

hatósága számára 

meghatározott feladatok 

tekintetében a) a digitális 

tachográf-kártyák 

kiadásával, cseréjével és 

pótlásával, valamint b) a 

tachográf beépítését, 

vizsgálatát, javítását és 

illesztését, üzembe 

helyezését és aktiválását 

végző szervezetek 

engedélyezésével és 

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

10.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból és kérelemre is

1/1990. (IX.29.) KHVM 

rendelet/tachográf műhely 

engedélyezése de 

2017.01.30.-től a 75/2016. 

(XII.29.) NFM rendelet 

hatályos

2004. évi CXL. Tv. szerint
91/2004. (VI.29.) GKM 

rendelet 1. számú melléklet



761 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a közúti szállításra 

vonatkozó egyes szociális 

jogszabályok 

összehangolásáról, a 

3821/85/EGK és a 

2135/98/EK tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 

3820/85/EGK tanácsi 

rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2006. 

március 15-i 561/2006/EK 

európai parlamenti és 

tanácsi rendeletben, 

valamint a közúti 

közlekedésben használt 

menetíró készülékekről, a 

közúti közlekedésben 

használt menetíró 

készülékekről szóló 

3821/85/EGK tanácsi 

rendelet hatályon kívül 

helyezéséről és a közúti 

szállításra vonatkozó egyes 

szociális jogszabályok 

összehangolásáról szóló 

561/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról 

szóló, 2014. február 4-i 

165/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi 

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

11.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

kérelemre 2004. évi CXL. Tv. szerint
91/2004. (VI.29.) GKM 

rendelet 1. számú melléklet

762 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

tehergépjárművel végzett 

saját számlás közúti 

áruszállítási igazolvánnyal 

kapcsolatos engedélyezési 

feladatok ellátása;

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

12.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

kérelemre
261/2011. (XII. 07.) Korm. 

Rendelet
2004. évi CXL. Tv. szerint

1990. évi XCIII. törvény az 

illetékről (nincs a 

díjrendeletben az eljárásra 

díj meghatározva)

763 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

autóbusszal végzett saját 

számlás személyszállítási 

igazolvánnyal kapcsolatos 

engedélyezési feladatok 

ellátása

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

13.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

kérelemre
261/2011. (XII. 07.) Korm. 

Rendelet
2004. évi CXL. Tv. szerint

44/2004. (IV.13.) GKM 

rendelet 1. számú melléklet

764 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a veszélyes anyagot szállító 

járművekre előírt 

„Jóváhagyási igazolás” 

kiadása;

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

14.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

kérelemre 2004. évi CXL. Tv. szerint
91/2004. (VI.29.) GKM 

rendelet 1. számú melléklet

765 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a gépjárműadó-kedvezmény 

igénybevételéhez a 

gépjármű minősítésének 

műbizonylattal történő 

igazolása

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

15.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

kérelemre 2004. évi CXL. Tv. szerint
91/2004. (VI.29.) GKM 

rendelet 1. számú melléklet

766 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a gépjárműfenntartó 

szervezetek személyi és 

dologi feltételeinek 

ellenőrzése, tevékenység 

megtiltása

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

16.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból 2004. évi CXL. Tv. szerint

767 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály
a gépjárműfenntartó 

szervezetek bejelentésének 

nyilvántartásba vétele

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

17.

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

kérelemre
1/1990. (IX.29.) KHVM 

rendelet
2004. évi CXL. Tv. szerint



768 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

közlekedésbiztonsági és 

környezetvédelmi 

szempontból kiemelten 

fontos pótalkatrészek és 

tartozékok ellenőrzésével 

kapcsolatos hatósági 

feladatok ellátása;

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

18.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból és kérelemre is 2004. évi CXL. Tv. szerint

769 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

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 történő 

műszaki szakértői 

közreműködés

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

19.

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból és kérelemre is 2004. évi CXL. Tv. szerint

770 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

tehergépjárművel díj 

ellenében végzett közúti 

árutovábbítási engedéllyel 

és engedélykivonattal, 

közösségi engedéllyel, 

közösségi engedély hiteles 

másolatával kapcsolatos 

engedélyezési feladatok 

ellátása

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

20.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból és kérelemre is
261/2011. (XII. 07.) Korm. 

Rendelet
2004. évi CXL. Tv. szerint

44/2004. (IV.13.) GKM 

rendelet 1. számú melléklet

771 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

autóbusszal díj ellenében 

végzett személyszállítási 

tevékenységi engedéllyel és 

engedélykivonattal, 

közösségi engedéllyel, 

közösségi engedély hiteles 

másolatával kapcsolatos 

engedélyezési feladatok 

ellátása

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

21.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

kérelemre
261/2011. (XII. 07.) Korm. 

Rendelet
2004. évi CXL. Tv. szerint

44/2004. (IV.13.) GKM 

rendelet 1. számú melléklet

772 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

az autópályák, autóutak és 

főutak használatáért 

fizetendő, megtett úttal 

arányos díjról szóló 2013. 

évi LXVII. törvény szerinti 

útdíj-ellenőrzési feladatok 

ellátása

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

22.

hivatalból

773 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály
a Kkt. 33/A. §-ában előírt 

úthasználati díj 

megfizetésének ellenőrzése

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

23.

hivatalból

774 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a közúti közlekedési 

nyilvántartásról szóló 1999. 

évi LXXXIV. törvény 33/A. § 

(1) bekezdése szerinti 

engedélyező hatóságként a 

közúti járművek előzetes 

eredetiségvizsgálata során 

közreműködő szervezetek 

engedélyezése;

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

24.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

kérelemre
301/2009. (XII.29.) Korm. 

rend
2004. évi CXL. Tv. szerint 1990. évi XCIII. Tv. 29.§ 1.



775 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

az autóbusszal végzett saját 

számlás személyszállítási, díj 

ellenében végzett 

személyszállítási 

tevékenységhez kapcsolódó 

európai uniós és az Interbus 

egyezmény szerinti 

ellenőrzési okmány, 

nemzetközi autóbuszos 

menetlevelek, 

menetlevéltömbök kiadása, 

a visszaérkezett 

menetlevelek alapján a 

kabotázs tevékenység 

adatainak nyilvántartása;

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

25.

kérelemre

776 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a közösségi engedéllyel 

rendelkező vállalkozás 

tehergépjárművét vezető 

nem európai uniós 

állampolgár járművezetői 

igazolványának kiadása

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

26.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

kérelemre
261/2011. (XII. 07.) Korm. 

Rendelet
2004. évi CXL. Tv. szerint

777 Egri Járási hivatal

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Közlekedési Osztály

a közlekedési hatóság 

hatáskörébe utalt 

bejelentésekkel, 

engedélyezéssel, 

okmányokkal, 

nyilvántartással kapcsolatos - 

máshol nem szabályozott - 

hatáskörök gyakorlása

382/2016. (XII.2.) Korm. 

Rendelet 4.§ (4) bekezdés 

27.

ha törvény lehetővé teszi 

fellebbezés

2004. évi CXL. törvény 96. 

§, 98. § (1); 1988. évi I. 

törvény 9. § (4), 

382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet  

hivatalból és kérelemre is 2004. évi CXL. Tv. szerint

778

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Új személyi azonosítóról 

és lakcímről szóló 

hatósági igazolvány 

kiállítása 

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1992. évi LXVI. 

tv. 7. § (j) bekezdés, 

146/19993. (X. 26.) Korm. 

rendelet 18. § (3) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

Személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány

azonnal/21 nap illetékmentes

779

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Személyazonosító 

igazolvány 

eltulajdonításának, 

megsemmisülésének 

elvesztésének, 

megrongálódásának, 

megtalálásának 

nyilvántartásba vétele

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 414/2015. (XII. 

23.) Korm. rendelet 3. § 

(1) e) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

Személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány

azonnal/21 nap illetékmentes

780

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Lakcím, értesítési cím, 

szállásadói nyilatkozat 

bejelentése

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1992. évi LXVI. 

tv. 7. § (c) bekezdés, 

27/A. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

Személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány, 

bejelentőlap, előző 

lakcímigazolvány, 1992. 

évi LXVI. törvény 6. sz. 

melléklet

azonnal/21 nap illetékmentes

781

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásból 

történő adatszolgáltatás 

korlátozásáról szóló 

nyilatkozat megtétele, 

visszavonása

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1992. évi LXVI. 

tv. 7. § (1) bekezdés a) 

pontja,  146/1993. (X. 

26.) Korm. rendelet 1. §

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

146/1993. (X. 26.) Korm. 

rendelet 1. sz. melléklet
azonnal/8 nap illetékmentes

782

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály
Egyéni vállalkozói 

igazolvány leadása

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 2009. évi CXV. 

tv. 3/A. § (2) bekezdés d) 

pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

Személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány, egyéni 

vállalkozói igazolvány

azonnal/21 nap illetékmentes



783

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Forgalmi engedély 

cseréjére, pótlására 

irányuló kérelem, 

elvesztés, eltulajdonítás, 

megsemmisülés 

bejelentésével

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1999. évi 

LXXXIV. törvény 33. § (1) 

b) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet V. 

A) 8. pont

azonnal/21 nap
6000 Ft / illetékmentes 

(eltulajdonítás esetén) (I)

784

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Közúti közlekedési 

nyilvántartásból,parkolási 

igazolvány 

nyilvántartásból történő 

adatszolgáltatással 

kapcsolatos kérelmek, 

korlátozó, tiltó 

nyilatkozatok

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1999. évi 

LXXXIV. tv. 16.§ (1) 

bekezdés, 18. § (1) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

kérelem, az 

adatfelhasználás célját és 

jogalapját igazoló okirat, 

személyazonosság 

igazolására alkalmas 

okmány,  (képviseleti 

jogosultság igazolása)

azonnal/21 nap

54/1999.(XII.25.) BM 

rendelet melléklete 

szerinti igazgatási 

szolgáltatási díj

785

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Jármű forgalomból 

történő kivonása, kivonás 

megszüntetése iránti 

kérelem (ideiglenes, 

átmeneti, végleges)

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 326/2011. 

(XII.28.) Korm. rendelet 

100. §, 109. §, 110. §

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet IV.
azonnal/21 nap 2300 Ft (D)

786

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Származás-ellenőrzés 

nyilvántartásba vétele 

iránti kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 326/2011. 

(XII.28.) Korm. rendelet 

43. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet I.
azonnal/21 nap 10900 Ft (D)

787

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Eladó bejelentése a jármű 

tulajdonjogának 

változásáról

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 304/2009. (XII. 

22.) Korm. rendelet 2. § 

(1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

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

rendelet szerinti teljes 

bizonyítóerejű 

magánokirat

azonnal/21 nap illetékmentes

788

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Üzembentartó 

személyében 

bekövetkezett változás 

bejelentése

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés,  1999. évi 

LXXXIV. törvény 33. § (1) 

b) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet V. 

A) 2. pont

azonnal/21 nap

6000 Ft (I), vagyoni 

értékű jogért fizetendő 

vagyonszerzési illeték az  

1990. évi XCIII. tv. 24.§ 

789

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály
Jármű átrendszámozása 

iránti kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 326/2011. 

(XII.28.) Korm. rendelet 

53. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet V. 

A) 1. pont

azonnal/21 nap

29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 2. számú 

melléklete szerinti 

igazgatási szolgáltatási 

díjak

790

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Közúti közlekedési 

okmánykiállítással nem 

járó záradék bejegyzése, 

törlése iránti kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) bekezdés
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

327/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet V. 

A) 9-10. pont

azonnal/21 nap 2300 Ft (D)

791

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Parkolási igazolvány 

kiadására, cseréjére, 

pótlására irányuló 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 

218/2003.(XII.11.) Korm. 

rendelet 3.§ (1) 

bekezdése

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

218/2003.(XII.11.) Korm. 

rendelet 1. és 2. számú 

melléklet

azonnal/21 nap illetékmentes

792

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Nemzetközi vezetői 

engedély kiállítása iránti 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 326/2011. 

(XII.28.) Korm. rendelet 

10. § (1) bekezdés 

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet VI. 

A) 6. pont

azonnal/21 nap 2300 Ft (D)



793

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Előzetes 

eredetiségvizsgálatról 

hatósági bizonyítvány 

kiállítása

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) bekezdés
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

a hatósági bizonyítvány 

kiállítására való 

jogosultság igazolása

azonnal/21 nap 2400 Ft (D)

794

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Papír alapú hiteles 

tulajdonilap-másolat 

szolgáltatás iránti 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1997. évi CXLI. 

tv. 68. § (3) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet 3. sz. melléklet
azonnal/21 nap 6250 Ft (D)

795

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Ingatlan-nyilvántartási 

térképi adatbázisból 

kiadott hiteles 

térképmásolat iránti 

kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) bekezdés
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

25/2013. (IV. 16.) VM 

rendelet 29. sz. melléklet
azonnal/21 nap  3000 Ft/ 2400 Ft (D)

796

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Személyazonosító 

igazolványhoz tartozó PIN-

kóddal, PUK-kóddal, e-

aláírással kapcsolatos 

feladatok, tárolóelem 

ellenőrzése

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 414/2015. (XII. 

23.) Korm. rendelet 3. § 

(1) h)-i) bekezdés, 48. §, 

50. § (3) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

Személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány

azonnal/21 nap illetékmentes

797

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Papír alapú hiteles 

földhasználati lap 

másolat kiadása iránti 

kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 356/2007. (XII. 

23.) Korm. rendelet 17. § 

(2a) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

356/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 2. sz. melléklet
azonnal/21 nap 800 Ft/oldal (D)

798

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Elektronikus Egészségügyi 

Szolgáltatási Tér 

önrendelkezési 

nyilatkozattal kapcsolatos 

bejelentés , tájékoztatás 

kérése

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1997. évi XLVII. 

tv. 35/H. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

Személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány

azonnal/21 nap illetékmentes

799

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

A vészhelyzet esetén 

értesítendő telefonszáma 

rögzítése, cseréje és 

törlése 

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 414/2015. (XII. 

23.) Korm. rendelet 3. § 

(1) l) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

Személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány

azonnal/21 nap illetékmentes

800

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Úthasználati 

díjmentességre jogosult 

járművek nyilvántartásba 

vétele, törlése, 

adatszolgáltatás a 

nyilvántartásból

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) bekezdés
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

kérelem, jogosultságot 

igazoló okirat
azonnal/21 nap illetékmentes

801

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Új, illetve használt jármű  

forgalomba helyezése 

iránti kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet II.
azonnal/21 nap

Forgalmi engedély 6.000 

Ft (I), törzskönyv  6.000 Ft 

(I), rendszámtábla (D) a 

29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint, 

visszterhes 

vagyonátruházási illeték a 

1990. évi XCIII. tv. 24. §



802

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Jármű ideiglenes 

forgalomban tartásának 

engedélyezése iránti 

kérelem – "E " betújelű 

ideiglenes rendszámtábla 

országos hatáskör , - a  

„P” és a „Z” betűjelű 

ideiglenes rendszámtábla 

kiadása megyeszékhely 

szerinti járási hivatal 

hatáskőr

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1999. évi 

LXXXIV. törvény 5. § (1) c) 

bekezdés, az  "E" 

326/2011. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pont, a "P",  "Z" 

rendszám esetében 1/A. 

§ a) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 42. § (6) 

bekezdés

azonnal/21 nap

3500 Ft (D), 

rendszámtábla 1 pár 

13000 Ft, 1 db 8500 Ft 

(D), 38 000 ft.("P" 

rendszám) 

803

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály
Gépjármű átírása iránti 

kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés,  1999. évi 

LXXXIV. törvény 33. § (1) 

b) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet III.
azonnal/21 nap

Forgalmi engedély 6.000 

Ft (I), törzskönyv  6.000 Ft 

(I),  visszterhes 

vagyonátruházási illeték a 

1990. évi XCIII. tv. 24. §

804

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Különleges 

rendszámtábla kiadása 

iránti kérelem 

(világoszöld alapszínű 

rendszámtáblák 

esetében,  szolgáltató 

sárga rendszám

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 326/2011. (XII. 

28.) Korm. rendelet , 1.§ 

(1) a) pont (világoszöld 

rendszám),  1/A. §  b) 

pont (sárga)

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet V. 

A) 1., továbbá a 

jogosultságot igazoló 

műszaki adatlap

azonnal/21 nap

forgalmi engedély 6000 

Ft (I), rendszámtábla 

15000 Ft (D), 13000 Ft (D)

805

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Földműves 

nyilvántartásból 

papíralapú hiteles 

adatlap másolat kiadása 

iránti kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 38/2014. (II. 

24.) Korm. rendelet 4. § 

(1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

38/2014. (II. 24.) Korm. 

rendelet 4. sz. melléklet
azonnal/21 nap illetékmentes

806

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Egyéni vállalkozói 

igazolvány kiállítása, 

cseréje, pótlása

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 2009. évi 

CXV. tv. 3/A. § (2) 

bekezdés d) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány

személyesen benyújtott 

kérelem esetén 

haladéktalanul, egyéb 

esetben 8 nap

illetékmentes

807

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Egyéni vállalkozói 

tevékenység 

megkezdésének, 

megszüntetésének , 

özvegy vagy örökös, 

illetve törvényes 

képviselő által történő 

folytatásának bejelentése 

és nyilvántartásba vétele

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 2009. évi 

CXV. tv. 3/A. § (2) 

bekezdés a) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány

azonnal/21nap illetékmentes

808

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Állandó személyazonosító 

igazolvány kiadása, 

cseréje, pótlása iránti 

kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §,  1992. évi 

LXVI. tv. 7.§ (1) bekezdés 

g) pontja, 

414/2015.(XII.23.) Korm. 

rendelet 2. §-a

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

414/2015. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben előírt 

bemutatandó iratok

8 nap/20 nap illetékmentes



809

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Letelepedett, menekült 

és oltalmazott jogállású 

személy nyilvántartásba 

vétele, valamint 

okmányok kiállítása az 

idegenrendészeti és 

menekültügyi hatóságnál 

indult kérelem alapján

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 146/1993. 

(X. 26.) Korm. Rendelet 9. 

§ (6)-(7) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

idegenrendészeti hatóság 

által kiállított engedélyek
azonnal/21 nap illetékmentes

810

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Lakcím 

érvénytelenségének 

megállapítása iránti 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 146/1993. 

(X. 26.) Korm. rendelet 

35. § (3) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre szállásadó nyilatkozata 21 nap illetékmentes

811

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Magyarország területét 

külföldi letelepedés 

szándékával történő 

elhagyás bejelentése

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 1992. évi 

LXVI. tv. 26.§ (3) 

bekezdés 

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

146/1993. (X. 26.) Korm. 

rendelet 5. sz. melléklet
azonnal/21 nap illetékmentes

812

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Külföldről hazatérő 

magyar állampolgár 

bejelentése a 

személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásba 

vételhez szükséges 

személyi- és 

lakcímadatokra 

vonatkozóan

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §,  1992. évi 

LXVI. tv. 7.§ (1) bekezdés 

a) pont, 146/1993. (X. 

26.) Korm. rendelet 31. § 

(1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

Személyazonosság és 

magyar állampolgárság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány

8 nap/ 21 nap illetékmentes

813

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásból 

történő adatszolgáltatás 

iránti kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 1992. évi 

LXVI. tv. 7.§ (1) bekezdés 

d) pont, 

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

146/1993. (X. 26.) Korm. 

rendelet 2. sz. melléklet
21 nap

16/2007. (III. 13.) 

IRM–MeHVM együttes 

rendelet melléklete 

szerinti igazgatási 

szolgáltatási díjak

814

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Magyar igazolvány, 

magyar hozzátartozói 

igazolvány kiállítása iránti 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 318/2001. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 

8. § (2) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány

21 nap illetékmentes

815

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Vezetői engedély 

kiállítása, cseréje, pótlása 

iránti kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 1999. évi 

LXXXIV. törvény 5. § (1) a) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet VI. 
8 nap/21 nap

illetékmentes/4000 

Ft/1500 Ft/ (I)

816

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Törzskönyv cseréjére, 

pótlására irányuló 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 1999. évi 

LXXXIV. törvény 5. § (1) b) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet V. 

A) 8. 

8 nap/21 nap illetékmente/6000 Ft

817

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Rendszámtábla 

elvesztésének, 

ellopásának bejelentése 

és rendszámtábla 

pótlására, utángyártására 

irányuló kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 326/2011. 

(XII.28.) Korm. rendelet 

75. § (1)-(2) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet V. 

A) 1. 

30 nap

29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 2. számú 

melléklete szerinti 

igazgatási szolgáltatási 

díjak

818

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Regisztrációs matrica 

pótlására irányuló 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §,  326/2011. 

(XII.28.) Korm. rendelet 

56. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

korábbi regisztrációs 

matrica bemutatása, 

azonosíthatósága

21 nap 1 550 Ft



819

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály
Útlevél kiadása, cseréje 

iránti kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 101/1998. 

(V. 22.) Korm. rendelet 7. 

§ (2) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre

személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány

8 nap/21 nap

1990. évi XCIII. Törvény 

melléklet IX. rész I. pont, 

69/2011. (XII. 30.) BM 

rendelet 1. melléklet

820

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Hatósági bizonyítvány 

kiállítása iránti kérelem 

és adatszolgáltatás az 

egyéni vállalkozók 

nyilvántartásából

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 2009. évi 

CXV. tv. 13. § (4) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre kérelem 10 nap 3 000 Ft

821

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Külföldön élő magyar 

állampolgár 

nyilvántartásba vétele

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 4. §, 1992. évi 

LXVI. tv. 7. § (k) bekezdés 

146/1993. (X. 26.) Korm. 

rendelet 3. § (2) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
kérelemre 30 nap 3 000 Ft

822

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Továbbítás céljából 

előterjeszthető 

beadványok

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 5. § 
kérelemre

ágazati jogszabályokban 

előírt mellékletek

haladéktalanul/ 

benyújtást követő 

munkanap

ágazati jogszabályban 

előírt illetékek/ igazgatási 

szolgáltatási díjak

823

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Kizárólag tájékoztatás 

nyújtása meghatározott 

ügykörökben

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 6. § (2) bekezdés 
kérelemre

824

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály
Kiegészítő szolgáltatások 

(pl.: ügyfélkapu)

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 7. § 
kérelemre

825

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály
Az egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 8. § (1) 

bekezdés,  2009. évi CXV. 

tv. 3/A. § (2) bekezdés e) 

pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból

Az adott tevékenységi kör 

gyakorlásához szükséges 

jogszabályi 

követelmények meglétét 

igazoló dokumentumok 

(képesítések, 

engedélyek/bejelentések

).

Nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül
illetékmentes

826

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Vezetői engedély 

visszavonása, külföldi 

vezetői engedély 

bevonása és a vezetési 

jogosultság 

szüneteltetése

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 1999. évi 

LXXXIV. tv. 5. § (1) 

bekezdés h) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

827

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Jármű forgalomból 

történő ideiglenes 

kivonása a forgalmi 

engedély és hatósági 

jelzés bevonásával, 

átmeneti kivonás

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 1999. évi 

LXXXIV. tv. 5. § (1) 

bekezdés h) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

828

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Külföldi hatósági 

engedély és jelzés 

bevonása

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 326/2011. (XII. 

28.) Korm. Rendelet 97. § 

(2)

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

829

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Személyi azonosítóról és 

lakcímről szóló hatósági 

igazolvány kiállítása 

költözéssel nem járó 

lakcímváltozás esetén

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 1992. évi LXVI. 

tv. 13/A. §

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes



830

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Lakcím, értesítési cím 

érvénytelenségének 

megállapítása

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 1992. évi LXVI. 

tv. 34. § (3) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

831

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Magyarország területét 

külföldi letelepedés 

szándékával elhagyó 

magyar állampolgár 

külföldön élő magyar 

állampolgárként történő 

nyilvántartásba vétele, és 

új hatósági igazolvány 

kiállítása

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 146/1993. (X. 

26.) Korm. Rendelet 10. § 

(1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból 8 nap/21 nap illetékmentes

832

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

A mozgásukban 

korlátozott személyek 

parkolási igazolványának 

visszavonása

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 1999. évi 

LXXXIV. tv. 5. § (1) 

bekezdés h) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

833

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Állampolgársági eskü 

letételét követően az 

okmányok átadása, 

megsemmisítése a 

jogszabályban 

meghatározott esetekben

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 146/1993. (X. 

26.) Korm. rendelet 18. § 

(6) bekezdés ea) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

834

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Kormányablak Osztály

Az elhunyt személyek 

okmányaival kapcsolatos 

intézkedések megtétele

515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 414/2015. (XII. 

23.) Korm. rendelet 3. § 

(1) bekezdés g) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

835

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-

nyilvántartási ügyintézés:

beadványok 

nyilvántartásba vétele, 

széljegyzése

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                       

1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 

9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  3.§ (1)

                   

hivatalból és kérelemre is
109/1999. (XII.29.) FVM. 

rend. 1-9.mellékletei

A beadvány 

benyújtásának napján

 1996. évi LXXXV. törvény 

32/A-G.§                                          

176/2009. (XII. 28.) FVM 

rendelet 9.§

836

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-

nyilvántartási ügyintézés:

közbenső intézkedések

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                       

1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 

9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  3.§ (1)

                   

hivatalból

Általános: 21 nap

Jogszabály által elrendelt 

esetekben:

 8 nap, 15 nap



837

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-

nyilvántartási ügyintézés:

jogok bejegyzése, tények 

feljegyzése

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                       

1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 

9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  3.§ (1)

                   

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1)   

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet 9. § (1)

hivatalból és kérelemre is
109/1999. (XII.29.) FVM. 

rend. 1-9.mellékletei

Általános: 21 nap

Jogszabály által elrendelt 

esetekben:

 8 nap, 15 nap

30-nál több ingatlan vagy 

ügyfél esetén: 3 hónap

 1996. évi LXXXV. törvény 

32/A-G.§                                          

176/2009. (XII. 28.) FVM 

rendelet 9.§

838

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-

nyilvántartási ügyintézés:

adatváltozás átvezetése

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                       

1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 

9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  3.§ (1)

                   

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1)   

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet 9. § (1)

hivatalból és kérelemre is
109/1999. (XII.29.) FVM. 

rend. 1-9.mellékletei

Általános: 21 nap

Jogszabály által elrendelt 

esetekben:

 8 nap, 15 nap

30-nál több ingatlan vagy 

ügyfél esetén: 3 hónap

 1996. évi LXXXV. törvény 

32/A-G.§                                          

176/2009. (XII. 28.) FVM 

rendelet 9.§

839

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-

nyilvántartási ügyintézés:

adatszolgáltatás

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                       

1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 

9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  3.§ (1)

                   

kérelemre

Általános: 21 nap

Külön jogszabályban 

meghat. esetekben:

 8 nap, 15 nap

Személyesen megjelenő 

ügyfelek részére: azonnal

 1996. évi LXXXV. törvény 

27-32.§

840

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-

nyilvántartási ügyintézés:

irattározás 

előkészítésével 

kapcsolatos feladatok

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                       

1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 

9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  3.§ (1)

                   

hivatalból Expediálást követően 

841

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-

nyilvántartási ügyintézés:

fellebbezések 

felterjesztése

 

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                       

1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 

9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  3.§ (1)

                   

hivatalból

8 nap



842

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

beadványok 

nyilvántartásba vétele

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                  

105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

hivatalból és kérelemre is
2007. évi CXXIX. Törvény 

6.§ (3)(4)(5)

Iktatás: beadvány 

benyújtásának napján
2007. évi CXXIX. Törvény 

30/A.§ 

843

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

közbenső intézkedések

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                  

105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

hivatalból

Általános: 30 nap

Jogszabály által elrendelt 

esetekben:

 8 nap, 15 nap

844

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

termőföld más célú 

hasznosítása

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                  

105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)
kérelemre

2007. évi CXXIX. Törvény 

12.§ (1)(2)(3)

8 nap

30 nap
2007. évi CXXIX. Törvény 

30/A.§ 

845

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

termőföld más célú 

hasznosítása engedély 

nélkül

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                  

105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)
hivatalból

2007. évi CXXIX. Törvény 

12.§ (1)(2)(3)

8 nap

30 nap
2007. évi CXXIX. Törvény 

30/A.§ 

846

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

határszemle, parlagfű 

elleni közérdekű 

védekezés

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                  

105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)
hivatalból és kérelemre is

Aktuális FM utasítás 

szerint

847

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

szakhatósági 

állásfoglalások

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                  

105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

kérelemre

8 nap, illetve

ágazati jogszabályok 

szerint



848

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

művelési ág változás

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                  

105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)
hivatalból és kérelemre is

109/1999. (XII.29.) FVM. 

rend. 1-9.mellékletei

8 nap

30 nap

 1996. évi LXXXV. törvény 

32/A-G.§                                          

176/2009. (XII. 28.) FVM 

rendelet 9.§

849

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

községi mintatér-

jegyzékek vezetése 

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                  

105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

hivatalból Folyamatos

850

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

községi mintaterek 

kijelölése 

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                  

105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)
hivatalból Szükség szerint

851

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

földhasználati 

nyilvántartás vezetése

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ b)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)
hivatalból és kérelemre is

8 nap

21 nap

852

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

földhasználati 

nyilvántartásból 

adatszolgáltatás

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ b)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

kérelemre

Általános: 21 nap

Külön jogszabályban 

meghat. esetekben:

 8 nap, 15 nap

Személyesen megjelenő 

ügyfelek részére: azonnal

853

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

földvédelmi járulékok és 

bírságok, valamint 

földhasználati bírságok 

behajtása

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ b)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

hivatalból
Negyedévente

854

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

 fellebbezések 

felterjesztése

 

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ b)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

hivatalból
8 nap



855

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi 

ügyintézés:

irattározás 

előkészítésével 

kapcsolatos feladatok

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ b)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

hivatalból Expediálást követően 

856

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési 

ügyintézés:

beadványok 

nyilvántartásba vétele

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

hivatalból
25/2013.(IV.16) VM 

rendelet 46.§ (1)

A beadvány 

benyújtásának napján

63/1999. (VII. 21.) FVM-

HM-PM együttes 

rendelet

857

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési 

ügyintézés:

közbenső intézkedések

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

hivatalból

Általános: 21 nap

Jogszabály által elrendelt 

esetekben:

 8 nap, 15 nap

858

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési 

ügyintézés:

térképtári 

adatszolgáltatás

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

kérelemre

Általános: 8 nap

Személyesen megjelenő 

ügyfelek részére: azonnal

63/1999. (VII. 21.) FVM-

HM-PM együttes 

rendelet

859

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési 

ügyintézés:

földmérési munkák 

vizsgálata és 

záradékolása, változás 

érvényesítése a térképi 

adatbázisban

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

kérelemre
25/2013.(IV.16) VM 

rendelet 46.§ (1)

21 nap 63/1999. (VII. 21.) FVM-

HM-PM együttes 

rendelet

860

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési 

ügyintézés:

felmérési, térképezési, 

területszámítási hibákkal 

kapcsolatos beadványok 

intézése 

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1)   

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet 9. § (1)

hivatalból és kérelemre is
25/2013.(IV.16) VM 

rendelet 46.§ (1)

21 nap

861

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési 

ügyintézés:

telekalakítási eljárás

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ h)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  53.§(1)                                                             

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)
kérelemre

384/2016. (XII. 2.) 2. 

melléklet

Általános: 21 nap
166/2009. (XII. 9.) FVM 

rendelet

862

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési 

ügyintézés:

osztatlan közös tulajdon 

megszüntetése (elhúzódó 

kárpótlási feladatok)

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1)   

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet 9. § (1)

kérelemre
25/2013.(IV.16) VM 

rendelet 46.§ (1)

8 nap                                                                        

15 nap



863

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési 

ügyintézés:

egyéb hatósági feladatok 

(vízszintes és magassági 

alappontok helyszínelése, 

időszakos helyszínelések) 

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

hivatalból tárgyév dec. 31.-ig

864

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési 

ügyintézés:

 fellebbezések 

felterjesztése

 

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

hivatalból

8 nap

865

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési 

ügyintézés:

irattározás 

előkészítésével 

kapcsolatos feladatok

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

hivatalból Expediálást követően 

866

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Biztonsági elemekhez 

kapcsolódó feladatok:

 - kezelése, tárolása, 

felhasználása (kiadása)

 - szállítólevelek és 

bevételi bizonylatok 

megküldése a földmérési 

és térinformatikai 

államigazgatási szervnek 

és a Megyei 

Kormányhivatal 

Földhivatali 

Főosztályának

 - selejtezés és a 

selejtezési jegyzőkönyvek 

beküldése a Megyei 

Kormányhivatal 

Földhivatali 

Főosztályának

 - megrendelések és 

elszámolások beküldése a 

Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali 

Főosztályának

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                      

hivatalból

ügyfélfogadási napokon, 

illetve szükség szerint                                                          

havonta

 - negyedévente

 - évente

 - szükség szerint( szállítás 

esetén 1 napon belül)

867

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Települések igazgatási 

területének változásával 

kapcsolatos határozatok 

felterjesztése, a 

települések igazgatási 

területe 

nyilvántartásának 

vezetése

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

hivatalból és kérelemre is szükség szerint



868

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Hatósági ügyintézéssel, 

szakmai működéssel 

összefüggő statisztikai 

jelentések gyűjtése, 

beszámolók készítése, 

összeállítása és 

megküldése az FM 

Földügyi Főösztály, 

valamint a 

Kormánymegbízott 

részére

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ a)-h)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  36.§ c), 37.§(1)                                                             

                   

hivatalból és kérelemre is

 - folyamatos,

 - munkaterv, ellenőrzési 

terv 

 - szakmai irányító szerv 

intézkedései

 - kormánymegbízott 

utasításai alapján

869

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Elsőfokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

beadványok 

nyilvántartásba vétele, 

iktatása

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ c)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  43.§ (1)                                                             

                   

kérelemre 38/2014. (II.24.) 5.§ (1)

A beadvány 

benyújtásának napján

870

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

közbenső intézkedések

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ c)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  43.§ (1)                                                             

                   

hivatalból

15 nap                                                             

30 nap                                                                   

60 nap

871

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

a földművesek, a 

mezőgazdasági 

termelőszervezetek és a 

mezőgazdasági 

üzemközpontok 

nyilvántartrásának 

vezetése

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ c)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  43.§ (1)                                                             

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)
kérelemre 38/2014. (II.24.) 5.§ (1)

21 nap

872

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

adatszolgáltatás

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ c)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  43.§ (1)                                                             

                   

kérelemre

Általános: 21 nap

Személyesen megjelenő 

ügyfelek részére: azonnal

873

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

a földhasználati 

szerződések hatósági 

jóváhagyása

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ f)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  43.§ (5)                                                             

                   

Bírósági felülvizsgálat

Ket. 109. § (1) ,                                   

2013. évi CXII .törvény 

55. § (5) 

kérelemre 2013.CXXII.tv. 50.§ (1)

15 nap                                                             

30 nap                                                                                       

60 nap



874

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

a Földforgalmi tv.-ben 

meghatározott szerzési 

feltételek, korlátozások 

és tilalmak betartásának 

ellenőrzése, az ezzel 

kapcsolatos 

jogkövetkezmények 

alkalmazása

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ g)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  43.§ (2) a)                                                            

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)
hivatalból 21 nap

875

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

a Fétv.-ben 

meghatározott, a 

biztonsági okmánnyal 

összefüggő 

kötelezettségek 

ellenőrzése

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ g)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  43.§ (2) b)                                                            

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)
hivatalból

Hatósági Ellenőrzési Terv 

szerint

876

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

fellebbezések 

felterjesztése

 

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ f)-g)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  43.§ (2) b) (5)                                                           

                   

hivatalból

8 nap

877

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

irattározás 

előkészítésével 

kapcsolatos feladatok

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  1.§ f)-g)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet  43.§ (5)                                                             

                   

hivatalból Expediálást követően 

878

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

családi gazdaságok, 

családi gazdálkodók 

nyilvántartásba vétele 

családi gazdaságokkal 

kapcsolatos feladatok 

ügyintézése, 

nyilvántartásának 

kezelése

326/2001.(XII.30.)Korm.r

endelet 2.§ (1)
Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)
hivatalból és kérelemre is

1. számú melléklet a 

326/2001. (XII. 30.) Korm. 

rendelethez

21 nap 3000 ft (I)

879

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Járványügyi intézkedések 

megtétele menekültekkel 

kapcsolatban

2007. évi LXXX. Törvény a 

menedékjogról 5.§ (2) d)
bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 0



880

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

az egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzések 

megelőzése, e 

tevékenységek szakmai 

minimumfeltételei

az egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e 

tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és 

felügyeletéről szóló 

20/2009. (VI. 18.) EüM 

rendelet1. 1.§ b) 

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 0

881

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

a biológiai tényezők 

hatásának kitett 

munkavállalók 

egészségének 

védelmének ellenőrzése

a biológiai tényezők 

hatásának kitett 

munkavállalók 

egészségének védelméről 

szóló 61/1999. (XII. 1.) 

EüM rendelet 1.§ 4) b)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból
rendelet 6. és 7. sz. 

melléklete
21 0

882

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése 

érdekében szükséges 

járványügyi intézkedések

a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése 

érdekében szükséges 

járványügyi 

intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 3. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból nincs 21 0

883

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

fertőző betegségek 

jelentésének rendjének 

ellenőrzése

a fertőző betegségek 

jelentésének rendjéről 

szóló 1/2014. (I. 16.) 

EMMI rendelet 7. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 0



884

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

munkaköri, szakmai, 

illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és 

véleményezése

a munkaköri, szakmai, 

illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 

33/1998. (VI. 24.) NM 

rendelet 2.§ (1) bc)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 0

885

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
orvostechnikai eszközök 

időszakos ellenőrzése

az orvostechnikai 

eszközökről szóló 4/2009. 

(III. 17.) EüM rendelet 

28.§ (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 0

886

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

egészségügyi 

intézményekben 

keletkező hulladék 

kezelésének ellenőrzése

az egészségügyi 

intézményekben 

keletkező hulladék 

kezeléséről szóló 1/2002. 

(I. 11.) EüM rendelet 3. § 

(1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 1. számú melléklet 21 0

887

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

A szakfelügyelet 

keretében a vezető 

védőnő által lefolytatott 

ellenőrzés alapján 

szükséges intézkedések

Az egészségügyi 

szolgáltatók hatósági 

szakfelügyeletéről, 

szakmai 

minőségértékeléséről és a 

minőségügyi vezetőkről 

szóló 33/2013. (V. 10.) 

EMMI rendelet 11. § (2) 

c);

Heves Megyei 

Kormányhivatal

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 0 21 nap 0

888

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Étrend-kiegészítő 

termékek hatósági 

ellenőrzése

Az étrend-kiegészítőkről 

szóló 37/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet 12. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0



889

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
Kozmetikai termékek 

hatósági ellenőrzése

A kozmetikai termékekről 

szóló 246/2013. (VII. 2.) 

Korm. rendelet 4.§ (1) a)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0

890

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírások 

betartásának hatósági 

ellenőrzése

A közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról 

szóló 37/2014. (IV. 30.) 

EMMI rendelet 17. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0

891

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Különleges táplálkozási 

célú élelmiszerek 

hatósági ellenőrzése

A különleges táplálkozási 

célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM 

rendelet 10. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0

892

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Élelmiszer eredetű 

megbetegedések 

kivizsgálása

Az élelmiszer eredetű 

megbetegedések esetén 

követendő eljárásról 

szóló 62/2003. (X. 27.) 

ESzCsM rendelet 3. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0



893

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

A cumik és cuclik 

forgalmazásának hatósági 

ellenőrzése

A cumik és cuclik 

egészségügyi 

követelményeiről, 

valamint a forgalmazás 

feltételeiről szóló 9/2002. 

(x. 17.) ESzCsM rendelet 

6.§ (5)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0

894

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
Egészségügyi kártevőirtó 

tevékenység 

engedélyezése

Az egészségügyi 

kártevőirtó tevékenységről 

és az egészségügyi 

kártevőirtó tevékenység 

engedélyezésének 

részletes szabályairól 

szóló 2/2010. (I. 26.) EüM 

rendelet 1. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

Az egészségügyi 

kártevőirtó tevékenységről 

és az egészségügyi 

kártevőirtó tevékenység 

engedélyezésének 

részletes szabályairól 

szóló 2/2010. (I. 26.) EüM 

rendelet 3. § (1)

21 nap 3000 Ft illeték

895

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Veszélyes anyagokkal és a 

veszélyes 

készítményekkel 

kapcsolatosan a gyártók, 

az importálók, a 

munkáltatók, illetőleg a 

tevékenységet végzők 

felelősségi körébe tartozó 

kötelezettségek 

betartásának ellenőrzése

A veszélyes anyagokkal és 

a veszélyes 

készítményekkel 

kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve 

tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 

44/2000. (XII. 27.) EüM 

rendelet 11. §

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

13. sz. melléklet a 

44/2000. (XII. 27.) EüM 

rendelethez

21 nap D: 7800 Ft

896

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

A biocid termékkel 

végzett tevékenységek és 

a biocid termék 

összetételének 

rendszeres ellenőrzése

A biocid termékek 

engedélyezésének és 

forgalomba hozatalának 

egyes szabályairól szóló 

316/2013. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 21. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból nincs 21 nap 0



897

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

649/2012/EU rendelet 

18. és 19. cikkében előírt 

ellenőrzési funkciók 

végrehajtása

Az egyes veszélyes 

anyagok és veszélyes 

készítmények kivitelévek, 

illetve behozatalával 

összefüggő bejelentési 

eljárás részletes 

szabályairól szóló 

123/2009. (VI. 12.) Korm. 

rendelet 2. § (2) b) 

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból nincs 21 nap 0

898

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Működési engedéllyel 

kapcsolatos eljárásban 

szakhatósági 

közreműködés

A kereskedelmi 

tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 7.§ a) aa)

Önálló jogorvoslati 

lehetőség nincs. Az ügy 

érdemében hozott 

határozat, vagy eljárást 

megszüntető végzés 

elleni fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

hivatalból és kérelemre is

1. sz. melléklet a 

210/2009. Korm. 

rendelethez B.

15 nap 0

899

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok 

ellenőrzése

A szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról 

és ellenőrzéséről szóló 

369/2013. (X. 24.) Korm. 

Rendelet 39. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 30 nap 0

900

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Az egészségügyi 

szolgáltatás nyújtására 

jogosító engedélyezési 

eljárás lefolytatása és a 

működési engedély 

kiadása, módosítása

az egészségügyi 

szolgáltatás 

gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, 

valamint a működési 

engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003.( VII.15.) 

Kormányrendelet 7. § (2)-

(5),(7),(9)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0

901

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Az egészségügyi 

szolgáltatás nyújtására 

jogosító engedélyezési 

eljárás lefolytatása és a 

működési engedély 

kiadása módosítása

az egészségügyi 

szolgáltatás 

gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, 

valamint a működési 

engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003.( VII.15.) 

Kormányrendelet 7. § (2)-

(5),(7),(9)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

az egészségügyi 

szolgáltatás 

gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, 

valamint a működési 

engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003.( VII.15.) 

Kormányrendelet 8. § 

8 nap

10.000 Ft

20.700 Ft

30.000 Ft

35.000 Ft

70.000 Ft

80.000 Ft

100.000 Ft

130.000 Ft



902

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Az egészségügyi 

szolgáltatás nyújtására 

működési engedély 

visszavonás

az egészségügyi 

szolgáltatás 

gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, 

valamint a működési 

engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003.( VII.15.) 

Kormányrendelet 19. §

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból nincs 21 nap 0

903

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Az egészségügyi 

szolgáltatás nyújtására 

működési engedély 

visszavonás

az egészségügyi 

szolgáltatás 

gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, 

valamint a működési 

engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003.( VII.15.) 

Kormányrendelet 19. § 

(1) a)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre
nincs ( saját készítésű 

formanyomtatvány)
8 nap 3000 Ft illeték

904

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály Helyettetesítés kijelölése

a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000. (II.25.) EüM 

rendelet 7. § (3)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0

905

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Infekciókontroll 

biztosításának 

ellenőrzése

az egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e 

tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és 

felügyeletéről szóló 

20/2009. (VI. 18.) EüM 

rendelet 11. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0



906

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
Praxisengedély kiadása, 

módosítása

az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) 

Kormányrendelet 3. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) 

Kormányrendelet 4. § 

(2)–(3) 

8 nap
16.000 Ft

4000 Ft

907

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
Praxisengedély 

visszavonása

az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) 

Kormányrendelet 7. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0

908

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Szakmai minimum 

feltételek ellenőrzése 

egészségügyi 

szolgáltatóknál

az egészségügyi 

szolgáltatások 

nyújtásához szükséges 

szakmai 

minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) 

ESzCsM rendelet 3. § 

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0

909

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Szakmai minimum 

feltételek ellenőrzése 

egészségügyi 

szolgáltatóknál- 

működési engedély 

kiadásakor

az egészségügyi 

szolgáltatások 

nyújtásához szükséges 

szakmai 

minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) 

ESzCsM rendelet 1. § 

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

az egészségügyi 

szolgáltatások 

nyújtásához szükséges 

szakmai 

minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) 

ESzCsM rendelet 

10. § 

8 nap 30.000 Ft



910

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Változó helyszínen 

végzett egeszségügyi 

szolgáltatás végzésére 

tudomásulvétel kiadása

az egészségügyi 

szolgáltatás 

gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, 

valamint a működési 

engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003.( VII.15.) 

Kormányrendelet 7. § 

(8),(9)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

az egészségügyi 

szolgáltatás 

gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, 

valamint a működési 

engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003.( VII.15.) 

Kormányrendelet 7. § (9)

8 nap 0

911

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Továbbképzési időszak 

gyakorlati részének 

teljesítéséről igazolás

az orvosok, fogorvosok, 

gyógyszerészek és az 

egészségügyi felsőfokú 

szakirányú 

szakképesítéssel 

rendelkezők folyamatos 

továbbképzéséről 

64/2011. (XI.29.) NEFMI 

rendelet 8. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

az orvosok, fogorvosok, 

gyógyszerészek és az 

egészségügyi felsőfokú 

szakirányú 

szakképesítéssel 

rendelkezők folyamatos 

továbbképzéséről 

64/2011. (XI.29.) NEFMI 

rendelet 8. § (2) a)

8 nap 3000 Ft illeték

912

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Egészségügyi szolgáltatók 

tevékenységének 

ellenőrzése

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről 1991 évi 

XI. törvény 6. § (1) e)

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

2004. CXL törvény 21. § 

(1) c)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 14/B 

§ (7b) és a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 0 21 nap 0

913

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági 

közreműködés

az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 12.§ (1) 

bekezdése szerinti 6. sz. 

melléklete alapján

Önálló jogorvoslati 

lehetőség nincs. Az ügy 

érdemében hozott 

határozat, vagy eljárást 

megszüntető végzés 

elleni fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre

tervdokumentáció,  

igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének 

igazolása, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 17. 

§.

21 nap, nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

beruházások esetén 

külön jogszály szerint

D: 8 700 Ft.

914

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

építési engedélyezési 

eljárásban szakkérdés 

vizsgálat

az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 11/A.§ (1)-(2) 

bekezdése szerinti 6. sz. 

melléklet III. táblázat 5. 

pontja

Önálló jogorvoslati 

lehetőség nincs. Az ügy 

érdemében hozott 

határozat, vagy eljárást 

megszüntető végzés 

elleni fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre tervdokumentáció

21 nap, nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

beruházások esetén 

külön jogszály szerint

0



915

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Telepengedélyezési 

eljárásban szakhatósági 

közreműködés

A telepengedély, illetve a 

telep létesítésének 

bejelentése alapján 

gyakorolható egyes 

termelő és szolgáltató 

tevékenységekről, 

valamint a 

telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 

57/2013. (II.27.) Korm. 

rendelet 4.§ a) pontja 

alapján 

Önálló jogorvoslati 

lehetőség nincs. Az ügy 

érdemében hozott 

határozat, vagy eljárást 

megszüntető végzés 

elleni fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre

telephelyre vonatkozó 

adatok,  igazgatási 

szolgáltatási díj 

megfizetésének 

igazolása, 57/2013. 

(II.27.) Korm. rendelet 4. 

melléklet

15 nap D: 19 400 Ft.

916

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Bejelentés-köteles ipari 

tevékenység 

közegészségügyi 

feltételeinek ellenőrzése 

/ intézkedés megtétele

A telepengedély, illetve a 

telep létesítésének 

bejelentése alapján 

gyakorolható egyes 

termelő és szolgáltató 

tevékenységekről, 

valamint a 

telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 

57/2013. (II.27.) Korm. 

Rendelet 9. § (3) 

bekezdése

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 30 nap / 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

917

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdéséhez 

közegészségügyi 

hozzájárulás adása

A kereskedelmi 

tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rendelet 7.§ (4) 

bekezdés a) pontja 

alapján

Önálló jogorvoslati 

lehetőség nincs. Az ügy 

érdemében hozott 

határozat, vagy eljárást 

megszüntető végzés 

elleni fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre

kereskedelmi 

tevékenységre vonatkozó 

adatok, 210/2009. 

(IX.29.) Korm. rendelet 1. 

melléklet B) rész

15 nap 0

918

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Elvi vízjogi engedélyezési 

vízjogi létesítési, 

üzemeltetési és 

fennmaradási 

engedélyezési 

eljárásokban történő 

szakhatósági 

közreműködés

A vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX.4.) Korm. 

rendelet 11.§ (1) 

bekezdés ba) pontja 

alapján

Önálló jogorvoslat 

lehetőségét a Ket. 44.§ 

(9) bekezdése zárja ki. Az 

ügy érdemében hozott 

határozat, vagy eljárást 

megszüntető végzés 

elleni fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre

vízjogi dokumentáció,  

igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének 

igazolása, a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz 

szükséges kérelemről és 

mellékleteiről szóló 

18/1996. (VI. 13.) KHVM 

rendelet

21 nap,  nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

beruházások esetén 

külön jogszály szerint

D: 23 900 Ft.

919

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Kereskedelmi szálláshely 

működtetésében való 

szakhatósági 

közreműködés

A szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység 

folytatásának részletes 

feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának 

rendjéről szóló 239/2009. 

(X.20.) Korm. rendelet 7.§ 

a) pontja alapján 

Önálló jogorvoslati 

lehetőség nincs. Az ügy 

érdemében hozott 

határozat, vagy eljárást 

megszüntető végzés 

elleni fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre

kereskedelmi 

szálláshelyre vonatkozó 

adatok,  igazgatási 

szolgáltatási díj 

megfizetésének 

igazolása, 239/2009. 

(X.20.) Korm. rendelet 6. 

§ 2)

15 nap D: 28 500 Ft.



920

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

egyéb szálláshely 

szolgáltatási tevékenység 

ellenőrzése / intézkedés 

megtétele

A szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység 

folytatásának részletes 

feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának 

rendjéről szóló 239/2009. 

(X.20.) Korm. rendelet 

11.§ (3) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

921

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Rendezvénytartási 

engedély kiadásával 

kapcsolatos szakhatósági 

közreműködés

A zenés, táncos 

rendezvények 

működésének 

biztonságossabbá 

tételéről szóló 23/2011. 

(III. 8.) Korm. rendelet 3.§ 

(4) a)

Önálló jogorvoslati 

lehetőség nincs. Az ügy 

érdemében hozott 

határozat, vagy eljárást 

megszüntető végzés 

elleni fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre

rendezvényre vonatkozó 

adatok, eljárási illeték 

megfizetésének 

igazolása, 23/2011. (III. 

8.) Korm. rendelet 5. §.

15 nap I: 3 000 Ft

922

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Vásár, piac, vásárcsarnok 

létesítéséhez és 

nyilvántartásba vételéhez 

előírt szakhatósági 

közreműködés

A vásárokról, a piacokról, 

és a 

bevásárlóközpontokról 

szóló 55/2009. (III. 13.) 

Korm. Rendelet 4. § (4) 

bekezdés a) pontja 

alapján

Önálló jogorvoslati 

lehetőség nincs. Az ügy 

érdemében hozott 

határozat, vagy eljárást 

megszüntető végzés 

elleni fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre
vásár, piac, vásárcsarnok 

jellege, vonatkozó adatok
15 nap D: 30 000 Ft.

923

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

A nem üzleti célú 

közösségi, szabadidős 

szálláshely-szolgáltatás 

üzemelésének 

közegészségügyi 

feltételeinek ellenőrzése 

/ intézkedés megtétele

A nem üzleti célú 

közösségi, szabadidős 

szálláshely-szolgáltatásról 

szóló 173/2003. (X. 28.) 

Korm. Rendelet 14/A § 

(5) a)

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból

szálláshelyre vonatkozó 

adatok, 173/2003. (X. 

28.) Korm. rendelet 14/A. 

§

21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

924

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

Üdülő, gyermek-és 

ifjúsági tábor, pihenőház 

közegészségügyi 

ellenőrzése / intézkedés 

megtétele

A nem üzleti célú 

közösségi, szabadidős 

szálláshely-szolgáltatásról 

szóló 173/2003. (X. 28.) 

Korm. rendelet 19. § (7) 

bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0
minden év március 31-ig 

/ 21 nap
0

925

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

A lovas szolgáltató 

tevékenység 

közegészségügyi 

feltételeinek ellenőrzése

A lovas szolgáltató 

tevékenységről szóló 

14/2008. (XII. 20.) ÖM 

rendelet 9. §

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból

 lovas szolgáltatói 

tevékenységre vonatkozó 

adatok, 14/2008. (XII. 

20.) ÖM rendelet 2. §

21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.



926

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

önellenőrző ivóvíz 

vizsgálati ütemterv 

jóváhagyása

az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet 2/A. §, és 5. § 

(1) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre

2db ivóvíz vizsgálati 

ütemterv, eljárási illeték 

megfizetésének igazolása

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
I: 3.000,- Ft

927

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
ivóvíz biztonsági terv 

jóváhagyása

az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet 2/A. §, és 4. § 

(7) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre

2db ivóvízbiztonsági terv, 

Országos 

Közegészségügyi Központ 

szakvéleménye, 

igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének igazolása

45 nap, sommás eljárás: 8 

nap
D: 96.000,- Ft

928

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
ivóvíz biztonsági terv 

felülvizsgálata

az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet 2/A. §, és 4. § 

(7) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre

2db ivóvízbiztonsági terv, 

igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének igazolása

45 nap, sommás eljárás: 8 

nap
D: 48.000,- Ft

929

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
vízmintavételi hely 

jóváhagyása

az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet 2/A. §, és 5. § 

(1a) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre
eljárási illeték 

megfizetésének igazolása

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
I: 3.000,- Ft

930

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
egészségügyi bírság 

kiszabása

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

13/A. §

Heves Megyei 

Kormányhivatal

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.



931

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

ivóvíz minőségével 

kapcsolatos határérték 

túllépése

az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet 2/A. §, és 6. § 

(1) bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 2. § 

(1) bek., 4. § (1) bek. d) 

pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bek.

932

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

ivóvízbiztonság  

követelményeinek való 

megfelelőség ellenőrzés / 

intézkedés megtétele

az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet 2/A. §, és 2. § h) 

pont, 5. § (2) bek., az 

egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. 

törvény 2. § (1) bek., 4. § 

(1) bek. d) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

933

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

közfürdők üzemeltetési 

szabályzatának 

jóváhagyása

a közfürdők létesítésének 

és üzemeltetésének 

közegészségügyi 

feltételeiről szóló 

37/1996. (X.18.) NM 

rendelet 1. § (4) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre

2 db üzemeltetési 

szabályzat, igazgatási 

szolgáltatási díj 

megfizetésének igazolása

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
D: 34.900,- Ft

934

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
kifogásolt tápvíz vizsgálati 

eredményre intézkedés

a közfürdők létesítésének 

és üzemeltetésének 

közegészségügyi 

feltételeiről szóló 

37/1996. (X.18.) NM 

rendelet 8. § (5) bek., az 

egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. 

törvény 2. § (1) bek., 4. § 

(1) bek. d) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bek.

935

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

medencés fürdők 

üzemelésének 

közegészségügyi 

ellenőrzése / intézkedés 

megtétele

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 2. § 

(1) bek., 4. § (1) bek. d) 

pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.



936

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

természetes fürdővíz 

használatának 

engedélyezése

a természetes fürdővizek 

minőségi 

követelményeiről, 

valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről 

és üzemeltetéséről szóló 

78/2008. (IV.3.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 21 nap 0

937

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
természetes fürdővíz 

kijelölési eljárása

a természetes fürdővizek 

minőségi 

követelményeiről, 

valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről 

és üzemeltetéséről szóló 

78/2008. (IV.3.) Korm. 

rendelet 4. § (1) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre

2 db üzemeltetési 

szabályzat, igazgatási 

szolgáltatási díj- 

közreműködő 

szakhatóságok díjának 

megfizetés igazolása, 

fürdő helyszínrajza - 

bójasor feltüntetés, 

mentőőr 

alkalmasságának 

igazolása

21 nap D: 48.000,- Ft

938

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

természetes fürdők 

üzemelésének 

közegészségügyi 

ellenőrzése / intézkedés 

megtétele

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 2. § 

(1) bek., 4. § (1) bek. d) 

pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

939

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
egészségvédelmi bírság 

kiszabása

a nemdohányzók 

védelméről és a 

dohánytermékek 

fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. 

évi XLII. törvény 7. § (1) 

bek.

Heves Megyei 

Kormányhivatal

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

940

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

nemdohányzók 

védelmében végzett 

ellenőrzés / intézkedés 

megtétele

a nemdohányzók 

védelméről és a 

dohánytermékek 

fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. 

évi XLII. törvény 7. § (1) 

bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.



941

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

boncolás nélküli 

hamvasztás 

engedélyezése

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 6. § 

(1) bek. J) pont, a 

halottvizsgálatról és 

ahalottakkal kapcsolatos 

eljárásokról szóló 

351/2013. (X.4.) Korm. 

rendelet 40. § (6) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre

halottvizsgálati 

bizonyítvány, orvosi 

nyilatkozat vagy fél évnél 

nem régebbi zárójelentés

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
0

942

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály
sírnyitási engedély 

(rátemetés/ exhumálás)

a temetőkről és 

temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Korm. 

rendelet 35. § (1) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre

halottvizsgálati 

bizonyítvány, sírhely 

feletti rendelkezési jog 

igazolása, temető 

üzemeltető igazolás 

sírhelyre vonatkozó 

adatok, temetkezési 

vállalkozó 

szándéknyilatkozata

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
0

943

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

külföldre történő 

halottszállítás 

engedélyezése

a temetőkről és 

temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Korm. 

rendelet 36. § (1) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre

halottvizsgálati 

bizonyítvány, szállítási 

útvonal, szállító jármű 

adatai, kísérő személy 

adatai

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
0

944

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

koporsós temetés 

felfüggesztésének 

elrendelése/visszavonás

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bek. a) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból és kérelemre is

a fellfüggesztésre/ 

visszavonásra vonatkozó 

tények igazolása

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
0

945

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

legionella 

megbetegedések 

megelőzésével 

kapcsolatos ellenőrzés / 

intézkedés megtétele

a Legionella által okozott 

fertőzési kockázatot 

jelentő közegekre, illetve 

létesítményekre 

vonatkozó 

közegészségügyi 

előírásokról szóló 

49/2015. (XI. 6.) EMMI 

rendelet 9. § (1) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.



946

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

saját célú ivóvízmű 

üzemelésével kapcsolatos 

ellenőrzés / intézkedés 

megtétele

a vizek hasznosítását, 

védelmét és 

kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre 

és létesítményekre 

vonatkozó általános 

szabályokról 147/2010. 

(IV. 29.) Korm. rendelet 

16/A. § (5) bek. a) pont, 

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 2. § 

(1) bek., 4. § (1) bek. d) 

pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

947

VALAMENNYI JÁRÁSI 

HIVATAL, AMELY 

RENDELKEZIK A 

NEVEZETT OSZTÁLLYAL

Népegészségügyi Osztály

munkavállalókat érő 

mesterséges optikai 

sugárzás expozícióval 

kapcsolatos ellenőrzés / 

intézkedés megtétele

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 2. § 

(1) bek., 4. § (2) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 0 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

948
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

 Személyazonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos 

hatósági ügyek (első 

alkalomal történő kiadás, 

csere, pótlás)

 Az 1992. évi LXVI. Tv. 7.§ 

(1) bek. g) pontja, a 

414/2015.(XII.23.) Korm. 

R. 2. §-a

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A kérelmező igazolja a 

személyi adatait, a 

személyes 

megjelenésében – 

egészségügyi okból – 

akadályozott, valamint a 

Magyarországon született 

magyar állampolgár 

újszülött esetében a 

meghatalmazott vagy a 

törvényes képviselő 

becsatolja a kérelmező 

igazolványképét(1 darab); 

az egészségi állapota 

miatt személyes 

megjelenésre nem képes 

kérelmező esetén be kell 

mutatni a kezelőorvos 

által kiállított igazolást is; 

Ha a kérelmező a 12. 

életévét betöltötte saját 

kezűleg írja alá a 

kérelmet. A kérelmet 

abban az esetben is saját 

kezűleg kell aláírni, ha 

meghatalmazott jár el. 

Meghatalmazott eljárása 

esetén be kell csatolni a 

20 nap, ha a kérelem és 

mellékletei, valamint az 

eljáró hatóság 

rendelkezésére álló 

adatok (ide értve az olyan 

adatokat is, amelyek 

szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott a 

döntést azonnal, de 

legkésőbb 8 napon belül 

meg kell hozni (sommás 

eljárás).

Tárgyi illetékmentes



949
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály Értesítési cím bejelentése

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) 

bek. c) pontja
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány 

(személyazonosító 

igazolvány, vagy érvényes 

útlevél, vagy 

kártyaformátumú vezetői 

engedély) Ilyen okmány 

hiányában az adatok 

igazolására szolgál 

bevándorolt esetében a 

jogerős bevándorlási 

engedély, letelepedett 

jogállású polgár esetében 

az érvényes letelepedett 

jogállást igazoló 

okmánya, a szabad 

mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező 

személy esetében 

érvényes úti okmánya, 

menekült esetében a 

menekültkénti, az 

oltalmazott esetében az 

oltalmazottkénti 

elismerésről rendelkező 

jogerős határozat. 

Korábbi lakcímigazolvány, 

jogszabály szerint a 

kérelemnek az eljárásra 

hatáskörrel és 

illetékességgel 

rendelkező hatósághoz 

történő megérkezését 

követő naptól számított 

21 nap

300 Ft igazgatási szolg. díj

950
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Lakóhely címének, 

megváltoztatásának 

bejelentése és 

nyilvántartásba vétele, 

valamint a személyi 

azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági 

igazolvány kiadása 

(lakcímbejelentés)

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) 

bek. c) pontja
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány 

(személyazonosító 

igazolvány, vagy érvényes 

útlevél, vagy 

kártyaformátumú vezetői 

engedély). Kitöltött 

lakcímbejelentő lap, 

melyet a szállásadónak és 

a bejelentésre 

kötelezettnek saját 

kezűleg alá kell írnia 

(nincs szükség a 

szállásadó általi 

hozzájárulásra, ha a 

bejelentkező olyan 

érvényes teljes bizonyító 

erejű magánokirattal, 

vagy közokirattal 

rendelkezik, amely a 

lakás használatára 

feljogosítja, vagy ha a 

szállásadó a 

lakcímbejelentéshez 

elektronikus 

kapcsolattartás útján 

előzetesen hozzájárult). 

Jogszabály szerint a 

kérelemnek az eljárásra 

hatáskörrel és 

illetékességgel 

rendelkező hatósághoz 

történő megérkezését 

követő naptól számított 

21 nap, sommás 

eljárásban a hatóságnak a 

döntést azonnal, de 

legfeljebb nyolc napon 

belül kell meghoznia. (a 

gyakorlatban 

amennyiben lehetőség 

van rá, a lakcímigazolvány 

azonnal átvehető az 

eljáró hatóságnál). 

Illetékmentes eljárás



951
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Magyarország területét 

külföldi letelepedés 

szándékával történő 

elhagyás bejelentése

A polgárok személyi 

adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. Törvény 7. 

§ (1) bek. a) pontja, 

valamint a tv. 

végrehajtásáról kiadott 

146/1993. (X. 26.) Korm. 

Rendelet 10. § (1) bek.

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Kitöltött külföldi 

letelepedési nyilatkozat, 

személyazonosító 

igazolvány, 

lakcímigazolvány, 

amennyiben rendelkezik 

vele. Amennyiben nem 

rendelkezik 

személyazonosító 

igazolvánnyal vagy 

lakcímigazolvánnyal, 

akkor az arról szóló 

nyilatkozata.

A kérelemnek a 

hatósághoz történő 

megérkezését követő 

naptól számított 21 nap.

Illetékmentes eljárás

952
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Személyi azonosítóról és 

lakcímről szóló hatósági 

igazolvány kiállítása, 

költözéssel nem járó 

lakcímváltozás 

(helységnév, postai 

irányítószám, közterület 

elnevezés, közterület 

jellege vagy 

területszervezési 

eljárásban hozott döntés) 

esetén.

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) 

bek. a) pontja, valamint a 

146/1993. (X. 26.) Korm. 

Rendelet 37. § (2) 

bekezdés

Bírósági felülvizsgálat
2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bek. a) pontja
hivatalból Nincs

Az ügyintézési határidő a 

hivatalbóli eljárás esetén 

az első eljárási 

cselekmény elvégzésének 

napjától számított 21 

nap.

Illetékmentes eljárás

953
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Lakcím 

érvénytelenségének 

megállapítása iránti 

kérelem

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) 

bek. a) pontja
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
hivatalból és kérelemre is

Szállásadó (ingatlan 

tulajdonosa, 

haszonélvezője, bérlője) 

személyazonosításra 

alkalmas okmánya 

(személyazonosító 

igazolvány, vagy érvényes 

útlevél, vagy 

kártyaformátumú vezetői 

engedély), 

lakcímigazolvány,szállása

dó írásbeli nyilatkozata, 

hogy a szállásadónak nem 

minősülő polgár 

bejelentett lakcímadata 

nem valós.

Kérelemre induló 

esetekben: jogszabály 

szerint a kérelemnek az 

eljárásra hatáskörrel és 

illetékességgel 

rendelkező hatósághoz 

történő megérkezését 

követő naptól számított 

21 nap, a hatóság a 

sommás eljárásban a 

döntést azonnal, de 

legfeljebb nyolc napon 

belül meghozza. 

Hivatalból induló 

esetekben: az első 

eljárási cselekmény 

elvégzésének napjától 

számított 21 nap.

Illetékmentes eljárás



954
Pétervásárai Járási 

Hivatal

Személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásból 

történő adatszolgáltatás 

iránti kérelem

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) 

bek. d) pontja
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Adatszolgáltatást kérő lap 

adattartalma kitöltésével, 

meghatalmazott 

igénybevétele esetén 

eredeti meghatalmazás, 

vagy annak hiteles 

másolata, adatkérés 

jogalapját igazoló 

okiratok. Tudományos 

kutatás céljából, 

közvélemény-kutatás és 

piackutatás 

megkezdéséhez 

szükséges minta, 

valamint közvetlen 

üzletszerzés (direkt 

marketing) céljából 

történő adatigénylés 

esetén a kérelmezőnek a 

tevékenység végzésére, 

illetőleg az 

adatigénylésre való 

jogosultságát is 

megfelelően (okirattal) 

igazolnia kell. A 

kérelmező a jogának vagy 

jogos érdekének 

érvényesítéséhez 

A kérelemnek az eljárásra 

hatáskörrel és 

illetékességgel 

rendelkező hatósághoz 

történő megérkezését 

követő naptól számított 

21 nap.

Igazgatási szolgáltatási 

díj. A fizetendő díj 

összegét – az igényelt 

adatszolgáltatás keresési 

ismérveitől, az 

adatszolgáltatással, 

továbbá a 

kapcsolatfelvétellel és az 

értesítéssel érintett 

személyek számától, 

valamint az 

adatszolgáltatás 

adathordozójától függően 

–  az adatszolgáltatásra 

illetékes szerv állapítja 

meg a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének 

nyilvántartásából 

teljesített 

adatszolgáltatásért, a 

kapcsolatfelvétel céljából 

való megkeresésért, 

valamint értesítésért 

fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjról szóló 

16/2007. (III. 13.) IRM-

MeHVM együttes 

rendelet alapján.

955
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásból 

történő adatszolgáltatás 

korlátozásáról szóló 

nyilatkozat megtétele, 

visszavonása

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) 

bek. a) pontja, valamint a 

146/1993. (X. 26.) Korm. 

Rendelet 1. § 

A fellebbezést a járási 

hivatalhoz a döntés 

közlésétől számított 15 

napon belül a fővárosi és 

megyei 

kormányhivatalhoz 

címezve kell benyújtani,   

fellebbezés illetéke 5.000 

Ft.

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A kitöltött és aláírt 

nyilatkozatot az 

adatszolgáltatási 

korlátozásról, továbbá 

személyesen történő 

benyújtás esetén a 

személyazonosság 

igazolására alkalmas 

érvényes okmány 

(személyazonosító 

igazolvány, vagy kártya 

formátumú vezetői 

engedély, vagy útlevél) 

lakcímigazolvány, 

továbbá eredeti vagy 

hitelesített 

meghatalmazás 

képviseleti eljárás esetén.

Haladéktalanul, de 

legkésőbb 8 napon belül 

kell gondoskodni a 

nyilatkozat szerinti 

adatváltozás 

nyilvántartáson történő 

átvezetéséről

Illetékmentes eljárás



956
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Külföldről hazatérő 

magyar állampolgár 

bejelentése a 

személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásba 

vételhez szükséges 

személyi- és 

lakcímadatokra 

vonatkozóan

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) 

bek. k) pontja 
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Magyar állampolgárság 

igazolása az 

állampolgársági törvény -

ben meghatározottak 

szerint; Magyar születési 

anyakönyvi kivonat (ezt 

az ügyfél bemutathatja, 

ha nem mutatja be, akkor 

az eljáró hatóság 

hivatalból intézkedik a 

szükséges adatok 

igénylése érdekében); 

családi állapotról szóló 

nyilatkozat, amennyiben 

hajadon vagy nőtlen; 

magyar házassági 

anyakönyvi kivonat, 

amennyiben családi 

állapota házas, özvegy 

vagy elvált (ezt az ügyfél 

bemutathatja, ha nem 

mutatja be, akkor az 

eljáró hatóság hivatalból 

intézkedik a szükséges 

adatok igénylése 

érdekében, külföldön 

történt születést, 

házasságot, halálesetet 

1992. évi LXVI. Tv.  26. § 

(9) bekezdése alapján 30 

nap

Illetékmentes eljárás

957
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Egyéni vállalkozói 

tevékenység 

megkezdésének 

bejelentése és 

nyilvántartásba vétele

2009. évi CXV. Tv. 3/A. § 

(2) bek. a) pont
Bírósági felülvizsgálat

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bek. a) pontja
kérelemre

Elektronikus ügyintézés 

esetén az egyéni 

vállalkozói jogviszony 

létesítését űrlpaon 

keresztül kell 

bejelentenie. Személyes 

ügyintézés esetén az 

Okmányiroda rögzíti az 

adatokat.Személyazonoss

ág igazolására alkalmas 

érvényes okmány 

(személyazonosító 

igazolvány, vagy érvényes 

útlevél, vagy 

kártyaformátumú vezetői 

engedély), lakcímkártya.

A megfelelően kitöltött 

űrlap megérkezését 

követően a nyilvántartást 

vezető szerv (KEKKH) 

haladéktalanul megszerzi 

az egyéni vállalkozó 

adószámát és az egyéni 

vállalkozó statisztikai 

számjelét. Ezen adatok 

megérkezését követően 

az egyéni vállalkozót 

nyilvántartásba veszi. 

Személyes ügyintézés 

esetén is haladéktalanul 

sor kerül a 

nyilvántartásba vételre.

Díj- és illetékmentes 

eljárás



958
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Egyéni vállalkozói 

tevékenység 

megszüntetésének 

bejelentése és 

nyilvántartásba vétele

2009. évi CXV. Tv. 3/A. § 

(2) bek. a) pont
Bírósági felülvizsgálat

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bek. a) pontja
kérelemre

Elektronikus ügyintézés 

esetén űrlap kitöltése az 

egyéni vállalkozó 

azonosító adataival, 

valamint nyilatkozat a 

tevékenység 

megszüntetéséről. 

Személyes ügyintézés 

esetén az egyéni 

vállalkozó azonosítása, és 

a tevékenység 

megszüntetésével 

kapcsolatos szándék 

bejelentése. Az egyéni 

vállalkozó azonosításához 

szükséges adatok: 

1.Nyilvántartási szám 2. 

Családi név 3. Utónév 4. 

Székhely 5. Anyja neve 6. 

Születési hely 7. Születési 

idő. Ha az egyéni 

vállalkozó rendelkezett 

vállalkozói igazolvánnyal 

azt személyesen le kell 

adnia, vagy postán be kell 

küldenie. A tevékenység 

megszüntetésének 

feltétele a vállalkozói 

Személyes ügyintézés és 

elektronikus ügyintézés 

esetén is haladéktalanul 

sor kerül a 

nyilvántartásba vételre

Díj- és illetékmentes 

eljárás

959
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Hatósági bizonyítvány 

kiállítása iránti kérelem 

az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásából

2009. évi CXV. Tv. 13. § 

(4) bekezdés
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A kérelem 

előterjesztésétől 

számított 10 napon belül

3.000 Ft illeték

960
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Egyéni vállalkozói 

igazolvány kiállítása iránti 

kérelem

2009. évi CXV. Tv. 3/A. § 

(2) bek. d) pontja
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Személyazonosításra 

alkalmas érvényes 

okmány (állandó 

személyazonosotó 

igazolvány, 

lakcímigazolvány, útlevél, 

kártya fomátumú vezetői 

engedély).

Személyesen benyújtott 

kérelem esetén az 

igazolványt azonnal 

kiállítják, egyéb esetben 8 

nap.

Illetékmentes eljárás

961
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Az egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése

2009. évi CXV. Tv. 3/A. § 

(2) bek. e) pontja
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
hivatalból

A jogszabályok által az 

adott tevékenységi kör 

gyakorlásához szükséges 

követelményeket igazoló 

dokumentumok 

(képesítések, 

engedélyek/bejelentések

).

Nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül
Illetékmentes eljárás



962
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Parkolási igazolvány 

kiadására irányuló 

kérelem

218/2003.(XII.11.) Korm. 

Rendelet 3.§ (1) 

bekezdése

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Csatolni kell a kérelmet, 

illetve képviseleti eljárás 

esetén a meghatalmazást 

is. Egy darab 

igazolványképet kell 

mellékelni, ha az ügyfél a 

kérelmét nem 

személyesen nyújtja be, 

vagy a kérelmet a 

települési önkormányzat 

jegyzőjénél terjeszti elő. 

Az ügyfél a kérelmét saját 

kezűleg írja alá, abban az 

esetben is saját kezűleg 

írja alá, ha helyette 

meghatalmazott jár el, 

ebben az esetben az 

ügyfél a meghatalmazást 

is saját kezüleg írja alá. 

Amennyiben az ügyfél 

írásképtelen, akkor az 

aláírás céljára szolgáló 

rovatban "írásképtelen" 

bejegyzés kerül 

feltüntetésre. Továbbá 

mellékelni kell a 

jogosultságot igazoló 

szakvéleményt vagy 

Az igazolvány kiadására 

irányuló eljárás 

ügyintézési határideje – 

ide nem értve az 

esetlegesen szükséges 

szakértői vagy 

szakhatósági állásfoglalás 

kialakításának idejét – 15 

nap.

Illetékmentes eljárás

963
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Parkolási igazolvány 

cseréjére irányuló 

kérelem

218/2003.(XII.11.) Korm. 

Rendelet 3.§ (1) 

bekezdése

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Csatolni kell a kérelmet, 

illetve képviseleti eljárás 

esetén a meghatalmazást 

is. Egy darab 

igazolványképet kell 

mellékelni, ha az ügyfél a 

kérelmét nem 

személyesen nyújtja be, 

vagy a kérelmet a 

települési önkormányzat 

jegyzőjénél terjeszti elő. 

Az ügyfél a kérelmét saját 

kezűleg írja alá ,abban az 

esetben is saját kezűleg 

írja alá, ha helyette 

meghatalmazott jár el, 

ebben az esetben az 

ügyfél a meghatalmazást 

is saját kezüleg írja alá. 

Amennyiben az ügyfél 

írásképtelen, akkor az 

aláírás céljára szolgáló 

rovatban "írásképtelen" 

bejegyzés kerül 

feltüntetésre. Továbbá le 

kell adni a cserélni kívánt 

igazolványt. Az 

igazolványnak 

Az igazolvány kiadására 

irányuló eljárás 

ügyintézési határideje 15 

nap. Az elektronikus úton 

intézhető csere esetében 

az okmány 15 napon 

belül kerül kiállításra és 

postázásra

Illetékmentes eljárás



964
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Parkolási igazolvány 

pótlására irányuló 

kérelem

218/2003.(XII.11.) Korm. 

Rendelet 3.§ (1) 

bekezdése

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Csatolni kell a kérelmet, 

illeve törvényes 

képviseleti eljárás esetén 

a meghatalmazást, amit 

az ügyfél saját kezűleg ír 

alá. Abban az esetben is 

saját kezűleg írja alá, ha 

helyette 

meghatalmazottja jár el. 

Ha írásképtelen, akkor az 

aláírás céljára szolgáló 

rovatban "írásképtelen" 

bejegyzés kerül 

feltüntetésre. Képviseleti 

eljárás során 

meghatalmazással 

nagykorú személy 

minden további nélkül 

kezdeményezheti a 

parkolási igazolvány 

pótlását. Egy darab 

igazolványképet kell 

mellékelni, ha az ügyfél a 

kérelmét nem 

személyesen nyújtja be, 

valamint az okmány 

elvesztéséről, ellopásáról, 

megsemmisüléséről 

Az igazolvány kiadására 

irányuló eljárás 

ügyintézési határideje 15 

nap. Az elektronikus úton 

intézhető pótlás 

esetében az okmány 15 

napon belül kerül 

kiállításra és postázásra

Illetékmentes eljárás

965
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

A mozgásukban 

korlátozott személyek 

parkolási igazolványának 

visszavonása

218/2003.(XII.11.) Korm. 

Rendelet 3.§ (1) 

bekezdése

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
hivatalból Nem releváns

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap
Nem releváns

966
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Eladó bejelentése a jármű 

tulajdonjogának 

változásáról

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A jármű tulajdonjogának 

változását igazoló teljes 

bizonyító erejű 

magánokirat vagy annak 

másolata. Ha az ügyfél 

képviselője jár el, a 

képviseleti jogosultság 

igazolása.

A közlekedési igazgatási 

hatóság a teljes bizonyító 

erejű magánokirat, illetve 

annak másolata alapján a 

bejelentés tényét és 

időpontját a 

nyilvántartásba 3 napon 

belül bejegyzi.

Illetékmentes eljárás

967
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Forgalmi engedély 

cseréjére irányuló 

kérelem

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Az ügyfélnek kérelemhez 

csatolni kell: az előző 

forgalmi engedélyt, 

valamint a forgalmi 

engedély illetékének 

megfizetését tanúsító 

igazolást

Az általános ügyintézési 

határidő érvényesül, azaz 

21 nap, de ha a kérelem 

hiánytalanul kerül 

benyújtásra, a forgalmi 

engedély azonnal 

kiállításra kerül.

Az eljárás illetéke 6 000 

Ft, illetékmentes az 

eljárás, ha a csere a 

hatóság téves 

bejegyzésén alapul vagy 

az okmány 

gyártmányhibás, vagy a 

cserére a helység, az 

utca, egyéb 

helymeghatározó adat 

nevének vagy számának 

megváltozása miatt kerül 

sor.



968
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Forgalmi engedély 

pótlására irányuló 

kérelem, elvesztés, 

eltulajdonítás, 

megsemmisülés 

bejelentésével

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A forgalmi engedély 

elvesztéséről, 

eltulajdonításáról, 

megsemmisüléséről szóló 

jegyzőkönyv, továbbá a 

forgalmi engedély 

illetékének megfizetését 

tanúsító igazolás

Az általános ügyintézési 

határidő érvényesül, azaz 

21 nap, de ha a kérelem 

hiánytalanul kerül 

benyújtásra, a forgalmi 

engedély azonnal 

kiállításra kerül.

Az eljárás illetéke 6 000 

Ft. Illetékmentes az 

eljárás, ha az okmány 

cseréjére eltulajdonítás 

miatt került sor.

969
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Törzskönyv cseréjére, 

pótlására irányuló 

kérelem

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

az adatváltozásokat 

igazoló okirat a 

törzskönyv cseréje esetén

pótlás esetén az 

eltulajdonítás miatt tett 

rendőrségi feljelentés, 

vesztés vagy 

megsemmisülés miatti 

pótlás esetén a 

tulajdonos 

okmányirodában tett, 

jegyzőkönyvbe foglalt 

nyilatkozata

a törzskönyv illetékének 

megfizetését tanúsító 

igazolás

21 nap

Illeték összege 6 000 Ft - 

illetékmentes az eljárás, 

ha a csere a hatóság 

téves bejegyzésén alapul 

vagy az okmány 

gyártáshibás, továbbá ha 

a csere családi állapotból 

eredő névváltozáson 

alapul, vagy

ha az okmányt 

eltulajdonították.

970
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Gépjármű átírása iránti 

kérelem (a járművek 

tulajdonjog-változásának 

nyilvántartásba vétele, 

törzskönyv és forgalmi 

engedély kiadásával)

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A 326/2011.(XII.28.) 

Korm. Rendelet 19. 

számú melléklete

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, a 

tulajdonjog-változás a 

járműnyilvántartásba 

azonnal bejegyzésre 

kerül.

Forgalmi engedély 

illetéke: 6.000 Ft, 

törzskönyv illetéke: 6.000 

Ft. Ha új rendszámtábla 

kiadására is sor kerül:  

Rendszámtáblával 

kapcsolatos díjak: 1 pár 

általános rendszámtábla: 

8500 Ft (1 darab: 5500 

Ft); 1 pár különleges 

rendszámtábla: 15000 Ft, 

egyénileg kiválasztott 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 112450 

Ft, egyedileg előállított 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 435000 

Ft;  vagyonátruházási 

illeték az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. tv. 

alapján.



971
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Új jármű első forgalomba 

helyezése iránti kérelem 

(törzskönyv, forgalmi 

engedély és 

rendszámtábla 

kiadásával)

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A 326/2011.(XII.28.) 

Korm. Rendelet 19. 

számú melléklete

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, a 

hatóság azonnal kiállítja a 

forgalmi engedélyt, 

intézkedik a törzskönyv 

legyártását illetően, és 

forgalomba helyezi a 

járművet.

Forgalmi engedély 

illetéke: 6000 Ft; 

Törzskönyv illetéke: 6000 

Ft; 

 

Járműkísérő lap kiadása: 

1600 Ft;

Rendszámtáblával 

kapcsolatos díjak: 1 pár 

általános rendszámtábla: 

8500 Ft (1 darab: 5500 

Ft); 1 pár különleges 

rendszámtábla: 15000 Ft, 

egyénileg kiválasztott 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 112450 

Ft, egyedileg előállított 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 435000 

Ft; vagyonátruházási 

illeték az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. tv. 

alapján.

972
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Használt jármű 

forgalomba helyezése 

iránti 

kérelem (törzskönyv, 

forgalmi engedély és 

rendszámtábla 

kiadásával)

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, a 

hatóság azonnal kiállítja a 

forgalmi engedélyt, 

intézkedik a törzskönyv 

legyártását illetően, és 

forgalomba helyezi a 

járművet.

Forgalmi engedély 

illetéke: 6.000 Ft, 

törzskönyv illetéke: 6.000 

Ft. Ha új rendszámtábla 

kiadására is sor kerül: Az 

érvényesítő címke 

kiadásának igazgatási 

szolgáltatási díja: 585 Ft; 

Rendszámtáblával 

kapcsolatos díjak: 1 pár 

általános rendszámtábla: 

8500 Ft (1 darab: 5500 

Ft); 1 pár különleges 

rendszámtábla: 15000 Ft, 

egyénileg kiválasztott 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 112450 

Ft, egyedileg előállított 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 435000 

Ft; visszterhes 

vagyonátruházási illeték 

az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. tv. alapján.



973
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Üzembentartó 

személyében 

bekövetkezett változás 

bejelentése

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet

Amennyiben az összes 

jogszabályi feltétel 

teljesül, az üzembentartó 

változásának 

nyilvántartásba vétele és 

az új forgalmi engedély 

kiállítása azonnal 

megtörténik az 

okmányirodai ügyintézés 

során. Amennyiben 

valamilyen okból 

közlekedési igazgatási 

hatóság az ügyintézés 

során nem jegyzi be 

azonnal az üzembentartó 

változást, úgy az érdemi 

határozatot a kérelem 

beérkezésétől számított 

21 napon belül kell 

meghozni.

A forgalmi engedély 

illetéke 6000 forint. 

Az igazolólap díja lassú 

jármű és a pótkocsi, 

valamint négykerekű 

segédmotoros kerékpár 

esetében 4800 forint. 

Fő szabályként vagyoni 

értékű jog visszterhes 

szerzése esetén a jármű 

tulajdonjogának 

megszerzésére irányadó 

illetékmérték 25 % -át 

kell illetékként 

megfizetni. 

974
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Jármű forgalomból 

történő ideiglenes 

kivonása iránti kérelem

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 19. melléklet

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, és a 

jármű tulajdonosa, 

üzembentartója és a 

törzskönyvvel jogszerűen 

rendelkező érintett 

ugyanaz, a hatóság 

azonnal bejegyzi a 

forgalomból történő 

ideiglenes kivonást és 

annak időtartamát a 

járműnyilvántartásba.

 fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj: 2300 Ft

975
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Közúti közlekedési 

okmánykiállítással nem 

járó záradék bejegyzése, 

törlése iránti kérelem

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A záradék 

bejegyzésének/törléséne

k alapjául szolgáló tényt 

igazoló okiratot.

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, a 

záradék bejegyzése, vagy 

törlése azonnal 

megtörténik

 fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj: 2300 Ft

976
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Jármű átmeneti időszakra 

történő forgalomból 

kivonása iránti kérelem

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A kérelemhez csatolni 

kell: rendszámtáblát, 

kivéve a jármű 

eltulajdonítása esetét, a 

kérelemben megjelölt 

indokot tanúsító okirat 

másolatát, ha az ügyfél 

képviselője jár el, a 

képviseleti jogosultság 

igazolása.

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, a 

hatóság azonnal bejegyzi 

a forgalomból történő 

átmeneti kivonást a 

járműnyilvántartásba.

 fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj: 2300 Ft



977
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Jármű forgalomból 

történő végleges 

kivonása iránti kérelem

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A kérelem benyújtásakor 

az M1 (személygépkocsi), 

N1 (legfeljebb 3500 kg 

össztömegű 

tehergépkocsi) 

kategóriájú, valamint a 

motoros triciklinek nem 

minősülő háromkerekű 

gépjármű végleges 

forgalomból történő 

kivonása esetén csatolni 

kell:

- a bontási átvételi 

igazolást, 

- a rendszámtáblát, 

- a jármű törzskönyvét ha 

az kiadásra került, 

- a jármű forgalmi 

engedélyét

- meghatalmazott 

eljárása esetén a teljes 

bizonyító erejű 

magánokiratba vagy 

közokiratba foglalt 

meghatalmazást. 

Egyéb jármű esetében, ha 

annak ismételt belföldi 

forgalomba helyezési 

Az általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, akkor 

az ügyfél által benyújtott 

kérelem alapján a járási 

hivatal a járművet az 

ügyintézés során azonnal 

kivonja a forgalomból és 

ennek tényét a 

járműnyilvántartásba 

bejegyzi.

 fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj: 2300 Ft

978
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Jármű ideiglenes 

forgalomban tartásának 

engedélyezése iránti 

kérelem 

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Ha az ügyfél képviselője 

jár el, a képviseleti 

jogosultság igazolása

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra a jármű 

ideiglenes forgalomba 

helyezésére azonnal sor 

kerülhet.

Ideiglenes forgalomban 

tartási engedély kiadása 3 

500 Ft;

Egy pár ideiglenes 

rendszámtábla kiadása: 

13 000 Ft.

979
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Jármű forgalomból 

történő ideiglenes 

kivonása hivatalból, a 

forgalmi engedély és 

hatósági jelzés 

bevonásával

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
hivatalból

Az eljárás valamely 

hatóság - rendőrség 

adóhatóság, bírósági 

végrehajtó - értesítésére, 

kérelmére vagy a 

közlekedési igazgatási 

hatóság észlelése alapján 

hivatalból indul, ami 

általában a hatóság által 

hivatalból beszerzendő 

adatokat 

dokumentumokat nem 

feltételez. Amennyiben a 

hatóságnak a tényállás 

tisztázásához mégis 

szüksége lenne olyan 

adatokra/dokumentumok

ra, amelyek nem állnak 

rendelekezésére, azokat a 

közigazgatási hatósági 

eljárásra vonatkozó, 

általános szabályok 

alapján szerzi be

Általános ügyintézési 

határidő, 21 nap
nincs



980
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Jármű forgalomból 

történő átmeneti 

kivonása hivatalból

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
hivatalból Nem releváns

Általános ügyintézési 

határidő, 21 nap
nincs

981
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Közúti közlekedési 

nyilvántartás 

járműnyilvántartásából 

egyedi adatszolgáltatás 

iránti kérelem

1999. évi LXXXIV. Tv. 3.§-

a
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

Az ügyfélnek csatolnia 

kell kérelméhez az 

adatfelhasználás célját és 

jogalapját igazoló 

okiratot, a kérelmező 

képviseleti 

jogosultságának 

igazolását, amennyiben 

más nevében jár el. Jogi 

személy, jogi 

személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági 

társaság esetében: 3 

hónapnál nem régebbi 

cégbírósági bejegyzést 

vagy - ha az ügyfél nem 

kívánja, hogy azt a 

hatóság szerezze be - a 

Céginformációs és az 

Elektronikus 

Cégeljárásban 

Közreműködő Szolgálat 

által közokirat vagy 

elektronikus közokirat 

formájában kiadott 

cégkivonatot vagy ezek 

közjegyző vagy ügyvéd 

által hitelesített 

A kérelemnek a 

hatósághoz történő 

megérkezését követő 

naptól számított 21 nap.

54/1999.(XII.25.) BM 

rendelet melléklete 

szerinti igazgatási 

szolgáltatási díj

982
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Külföldi hatósági 

engedély és jelzés 

bevonása

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
hivatalból  Nincs

Általános ügyintézési 

határidő
nincs



983
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Közúti közlekedési 

parkolási igazolvány 

nyilvántartásból 

adatszolgáltatás iránti 

kérelem

1999. évi LXXXIV. Tv. 3.§-

a
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A kérelemhez csatolni 

kell az adatfelhasználás 

célját és jogalapját 

igazoló okiratot. 

Ha más nevében jár el a 

kérelmező, akkor 

képviseleti 

jogosultságának 

igazolását. 

Jogi személy, jogi 

személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági 

társaság esetében: 

- 3 hónapnál nem régebbi 

cégbírósági bejegyzést 

vagy - ha az ügyfél nem 

kívánja, hogy azt a 

hatóság szerezze be - a 

Céginformációs és az 

Elektronikus 

Cégeljárásban 

Közreműködő Szolgálat 

által közokirat vagy 

elektronikus közokirat 

formájában kiadott 

cégkivonatot vagy ezek 

közjegyző vagy ügyvéd 

által hitelesített 

A kérelemnek a 

hatósághoz történő 

megérkezését követő 

naptól számított 21 nap.

54/1999.(XII.25.) BM 

rendelet melléklete 

szerinti igazgatási 

szolgáltatási díj

984
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Vezetői engedély cseréje 

iránti kérelem

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A kiadás alapjául szolgáló 

előző vezetői engedélyt, 

vagy a 326/2011. (XII.28.) 

Korm. rendelet 2. § 10. 

pont b) alpontjában 

meghatározott eljárásban 

a vezetői engedély 

eltulajdonítása esetén a 

rendőrségi feljelentést, 

elvesztése vagy 

megsemmisülése esetén 

az erről szóló 

jegyzőkönyvet,

az egészségügyi 

alkalmassági 

véleményt,külföldi 

hatóság által kiállított 

vezetői engedély cseréje 

esetén a külföldi hatóság 

által kiállított vezetői 

engedélyt,

a vezetői engedély 

kiállítása illetékének 

megfizetését tanúsító 

igazolást

Amennyiben a kérelem 

benyújtásakor a kérelem 

és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére 

álló adatok (ide értve az 

olyan adatokat is, 

amelyek szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott, úgy 

az ügyintézési határidő 8 

nap, egyéb esetben az 

ügyintézési határidő 21 

nap. 

A vezetői engedély 

kiállítására irányuló 

eljárás illetéke 4000 

forint. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt 

betöltött kérelmező 

esetében, valamint ha az 

egészségügyi hatóság 

előírása alapján a vezetői 

engedély érvényessége 1 

év vagy annál rövidebb, a 

vezetői engedély 

kiadásának illetéke 1500 

forint. Amennyiben a 

vezetői engedély 

cseréjére családi állapot 

változásból eredő 

névváltozás miatt kerül 

sor, úgy az eljárás 

illetékmentes. 



985
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Első vezetői engedély 

kiállítása iránti kérelem 

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

az egészségügyi 

alkalmassági vélemény

Amennyiben a kérelem 

benyújtásakor a kérelem 

és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére 

álló adatok (ide értve az 

olyan adatokat is, 

amelyek szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott, úgy 

az ügyintézési határidő 8 

nap, egyéb esetben az 

ügyintézési határidő 21 

nap. 

Illetékmentes eljárás

986
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Vezetői engedély pótlása 

iránti kérelem

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

a vezetői engedély 

eltulajdonítása esetén a 

rendőrségi feljelentést, 

elvesztése vagy 

megsemmisülése esetén 

az erről szóló 

jegyzőkönyvet,

- igazolást az eljárás 

illetékének 

megfizetéséről.

Amennyiben a kérelem 

benyújtásakor a kérelem 

és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére 

álló adatok (ide értve az 

olyan adatokat is, 

amelyek szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott, úgy 

az ügyintézési határidő 8 

nap, egyéb esetben az 

ügyintézési határidő 21 

nap. 

Az eltulajdonított vezetői 

engedély pótlása 

illetékmentes. Az 

elvesztés vagy 

megsemmisülés miatti 

pótlás illetékköteles 

eljárás. 

A vezetői engedély 

kiállítására irányuló 

eljárás illetéke 4000 

forint. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt 

betöltött kérelmező 

esetében, valamint ha az 

egészségügyi hatóság 

előírása alapján a vezetői 

engedély érvényessége 1 

év vagy annál rövidebb, a 

vezetői engedély 

kiadásának illetéke 1500 

forint.



987
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Más EGT-államban 

kiállított vezetői engedély 

cseréje iránti kérelem

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

A kérelemhez csatolni 

kell a magyar vezetői 

engedély kiállításának 

alapjául szolgáló, más 

EGT-állam hatósága által 

kiállított vezetői 

engedélyt vagy a 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 2. § 10. pont b) 

alpontjában 

meghatározott eljárásban 

a vezetői engedély 

eltulajdonítása esetén a 

rendőrségi feljelentést, 

elvesztése vagy 

megsemmisülése esetén 

az erről szóló 

jegyzőkönyvet, (az 

okmány eltűnése, 

megsemmisülése esetén 

az eredeti vezetői 

engedélyt kiállító hatóság 

igazolását, valamint 

annak hiteles fordítását), 

az egészségügyi 

alkalmassági véleményt, 

valamint

a vezetői engedély 

Amennyiben a kérelem 

benyújtásakor a kérelem 

és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére 

álló adatok (ide értve az 

olyan adatokat is, 

amelyek szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott, úgy 

az ügyintézési határidő 8 

nap, egyéb esetben az 

ügyintézési határidő 21 

nap. 

A vezetői engedély 

kiállítására irányuló 

eljárás illetéke 4000 

forint. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt 

betöltött kérelmező 

esetében, valamint ha az 

egészségügyi hatóság 

előírása alapján a vezetői 

engedély érvényessége 1 

év vagy annál rövidebb, a 

vezetői engedély 

kiadásának illetéke 1500 

forint. Amennyiben a 

vezetői engedély 

cseréjére családi állapot 

változásból eredő 

névváltozás miatt kerül 

sor, úgy az eljárás 

illetékmentes. 

988
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Nemzetközi vezetői 

engedély kiállítása iránti 

kérelem

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre

2 db igazolványkép 

(arckép), valamint a 

nemzetközi vezetői 

engedély kiadása díjának 

megfizetését tanusító 

igazolás

 Amennyiben a kérelem 

benyújtásakor a kérelem 

és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére 

álló adatok (ide értve az 

olyan adatokat is, 

amelyek szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott, úgy 

az ügyintézési határidő 8 

nap, egyéb esetben az 

ügyintézési határidő 21 

nap, azonban - tekinttel 

arra, hogy a nemzetközi 

vezetői engedély helyi 

kiállítású okmány - az ügy 

valamennyi jogszabályi 

feltétel fennállása esetén 

helyben, azonnal 

elintézésre kerül.

2.300 Ft igazgatási 

szolgáltatási díj

989
Pétervásárai Járási 

Hivatal
Okmányirodai Osztály

Vezetési jogosultság 

szüneteltetése

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a 

közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés 

a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § (1) 

bek.
kérelemre Nem releváns

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap
Nem releváns


