
Ssz. 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
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály

föld tulajdonjoga hatósági 

jóváhagyáshoz kötött 

megszerzésének 

jóváhagyása

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

rendelet 43.§ (3) bek.
Bíróság

2013. évi CXXII. tv. 30.§ 

(5) bek., 2013. évi CCXII. 

tv. 38.§, 2004. évi CXL. tv. 

109.§ (1) bek. a) pont

kérelemre

föld, illetve kijelölésre 

váró részarány-tulajdon  

tulajdonjogának 

megszerzésére vonatkozó 

magán-, vagy közokirat, 

elfogadó jognyilatkozat, 

elővásárlási jogosultságot 

bizonyító okirat, 

nyilatkozat

60 nap illeték-, illetve díjmentes

2
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály

föld tulajdonjoga 

megszerzéséhez a 

szerzési feltételek 

igazolására szolgáló 

hatósági bizonyítvány 

kiadása

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

rendelet 43.§ (3) bek.
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 83.§ (5) 

bek. 
kérelemre

felek nyilatkozatai, 

végintézkedés, egyezség

10 nap; végintézkedéssel, 

illetve bírósági, vagy 

közjegyzői jóváhagyáshoz 

kötött egyezséggel 

történő tulajdonszerzés 

esetén 30 nap 

illeték-, illetve díjmentes

3
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály

rendezetlen tulajdoni 

állású ingatlanokkal 

kapcsolatos eljárás 

lefolytatásának 

engedélyezése

109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet 120. § (1)-(2) 

bek.

Bíróság
2004. évi CXL. tv. 109.§ 

(1) bek. a) pontja
kérelemre

ügyben keletkezett iratok 

és a járási hivatal 

véleménye

21 nap illeték-, illetve díjmentes

4
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály

földmérési és 

térképészeti 

szakfelügyeleti ellenőrzés

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

rendelet 39. § (2) bek. c), 

g) pontjai; 52/2014. (IV. 

29.) VM rendelet 17. § (3) 

bek. a)-e) pontjai

Bíróság

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

rendelet 38. § (1) bek. 19. 

pontja; 52/2014. (IV. 29.) 

VM rendelet 17. § (2) 

bek.

hivatalból és kérelemre is nincs 21 nap illeték-, illetve díjmentes

6
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály

pusztult, rongált 

alapponthálózati pont 

pótlásával, 

helyreállításával 

kapcsolatos eljárás 

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

rendelet 39. § (2) bek. a) 

pont ac)-ag) alpontjai

Bíróság

2012. évi XLVI. tv. 27. § 

(5) bek.; 2004. évi CXL. tv. 

109. § (1) bek. a) pontja

hivatalból nincs 21 nap illeték-, illetve díjmentes

7
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály

földminősítési mintatér 

(járási) kijelölése

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

rendelet 37. § (4) bek. a) 

pontja

Bíróság
2004. évi CXL. tv. 109.§ 

(1) bek. a) pontja
hivatalból nincs 21 nap illeték-, illetve díjmentes

8
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály

engedélyköteles 

élelmiszerelőállító 

üzemek engedélyezése

383/2016. (XII.2) Korm 

rendelet 20§. (1) c)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
kérelemre nincs 21 nap  -



9
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály

nem engedélyköteles 

élelmiszer - és 

takarmányelőállító 

üzemek nyilvántartásba 

vétele

383/2016. (XII.2) Korm 

rendelet 20§. (1) c)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
kérelemre nincs 21 nap  -

10
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály

állategészségügyi 

felügyelet alatt álló 

helyek engedélyezése 

vagy nyilvántartásba 

vétele

383/2016. (XII.2) Korm 

rendelet 20§. (1) c)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
kérelemre nincs 21 nap  -

11
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály

magánlaboratóriumok és 

szolgáltató állatorvosok 

ellenőrzése

383/2016. (XII.2) Korm 

rendelet 20§. (1) c)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
hivatalból nincs 21 nap  -

12
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály

állategészségügyi 

kártalanítási eljárás 5 

millió forint felett

383/2016. (XII.2) Korm 

rendelet 22§. (1) b)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
hivatalból nincs 21 nap  -

13
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály

határon átnyúló 

szolgáltatás 

nyilvántartásba vétele

383/2016. (XII.2) Korm 

rendelet 22§. (1) b)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
kérelemre nincs 21 nap  -

14
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály

nagy fájdalommal nem 

járó állatkisérletek 

engedélyezése

383/2016. (XII.2) Korm 

rendelet 5§. (1)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
kérelemre nincs 21 nap  -

15
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály

állatkisérletre szánt 

állatok tartásának 

tenyésztésének 

engedélyezése

383/2016. (XII.2) Korm 

rendelet 5§. (1)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
kérelemre nincs 21 nap  -

16
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály
Állatvédelmi intézkedések

383/2016. (XII.2) Korm 

rendelet 6§. (1)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
hivatalból nincs 21 nap  -

17
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály
Támogatások elbírálása

54/2016. (VII.28.) FM 7.§ 

(5)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
kérelemre

54/2016 (VII.28.) FM 2. 

melléklet
21 nap  -

18
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály
Igazolások kiadása

139/2007. (XI.28.) FVM 

1/A.§

140/2007. (XI.28.) FVM 

1/A.§

Bíróság
2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
kérelemre

139/2007. (XI.28.) FVM 2. 

sz. melléklet 

140/2007. (XI.28.) FVM 1. 

sz melléklet

21 nap  -

19
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állatvédelmi Osztály

Támogatásra való 

jogosultság

148/2007. (XII.8.) FVM 

5.§ (1)
Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1), (1a) bek.
kérelemre

148/2007. (XII.8.) FVM 

5.§ 2. sz. melléklet
21 nap  -

20 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

bányaszolgalmi jog 

alapítás

 1993. évi XLVIII. törvény 

50/D. §
bírósági felülvizsgálat

2007. évi CXXIII. törvény 

31.§, 32.§
kérelemre

2007. évi CXXIII. törvény 

24. § (5)
60 nap 3.000.-Ft (I)

21 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály
kisajátítás

2007. évi CXXIII. törvény  

22. § (2)
bírósági felülvizsgálat

2007. évi CXXIII. törvény 

31.§, 32.§
kérelemre

2007. évi CXXIII. törvény 

24. § (5)
60 nap 3.000.-Ft(I)

22 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

külföldiek 

ingatlanszerzése

 1993. évi LXXVIII. törvény 

1/A. § (2)
bírósági felülvizsgálat

1993. évi LXXVIII. törvény 

1/A. § (2)
kérelemre

251/2014.(X.2.) Korm. 

rendelet  2. § (2)
21 nap 50.000.-Ft/10.000.-Ft (I)

23 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály
eljáró szerv kijelölése 2004. évi CXL. tv. 43. § (5)

jogorvoslatnak nincs 

helye
2004. évi CXL tv. 96.§ kérelemre 8 nap illetékmentes

24 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

közigazgatási bírság 

kiszabásával kapcsolatos 

ügyek

2016. évi CLV. tv. 32.§ (1) fellebbezés 2004. évi CXL. tv. 98. §(1) hivatalból 21 nap Itv. 29. § (2)



25 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

házasságkötéséhez, 

bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítéséhez 

szükséges külföldi okirat 

elfogadhatóságának 

elbírálása

2010. évi I. tv. 4. § (5) h)      

415/2016. (XII. 14.) Korm. 

r. 1. §

bírósági felülvizsgálat 2010. évi I. tv. 13. § (3) hivatalból 21 nap

26 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

anyakönyvi bejegyzés 

teljesítése külföldi okirat 

alapján

2010. évi I. tv. 4. § (5) i)      

415/2016. (XII. 14.) Korm. 

r. 1. §

bírósági felülvizsgálat 2010. évi I. tv. 13. § (3) hivatalból 21 nap

27 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

anyakönyvi bejegyzés 

teljesítése nem magyar 

állampolgár apa által tett 

teljes hatályú apai 

elismerő nyilakozat 

alapján

2010. évi I. tv. 4. § (5) i)      

415/2016. (XII. 14.) Korm. 

r. 1. §

bírósági felülvizsgálat 2010. évi I. tv. 13. § (3) hivatalból 21 nap

28 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

anyakönyvi bejegyzés 

teljesítése nem magyar 

állampolgár anyától 

származó, 

Magyarországon született 

gyermekre tett apai 

elismerő nyilakozat 

alapján

2010. évi I. tv. 4. § (5) i)      

415/2016. (XII. 14.) Korm. 

r. 1. §

bírósági felülvizsgálat 2010. évi I. tv. 13. § (3) hivatalból 21 nap

29 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

házassági tanúsítvány 

bemutatása alóli 

felmentés megadása

1979. évi 13. tvr. 38. § (1)        

415/2016. (XII. 14.) Korm. 

r. 1. §

bírósági felülvizsgálat 2010. évi I. tv. 13. § (3) kérelemre 21 nap 5.000.-Ft (I)

30 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

egyszerűsített honosítást 

követő hazai 

anyakönyvezés

2010. évi I. tv. 4. § (5) a)     

415/2016. (XII. 14.) Korm. 

r. 2. § (2)

bírósági felülvizsgálat 2010. évi I. tv. 13. § (3) kérelemre 2010. évi I. tv. 67. § (4) 40 nap

31 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

ismeretlen holttest 

anyakönyvezése

2010. évi I. tv. 4. § (5) g)     

415/2016. (XII. 14.) Korm. 

r. 1. §

bírósági felülvizsgálat 2010. évi I. tv. 13. § (3)

32 Hatósági Főosztály
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

szakmai vizsga 

engedélyezési eljárás

2011. évi CLXXXVII évi 

tv.12. § (2)
fellebbezés 2004. évi CXL tv. 98. § (1) kérelemre

111/2010. (IV.9.) Korm 

rend. 2. § (1) - (2)
21 nap 26.200.-Ft (D)

33 Hatósági Főosztály 
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály

kisajátítási tervek 

záradékolása
178/2008. Kr.6.§(2)ab) nincs kérelemre 178/2008. Kr.7.§(1) 8 nap nincs

34 Hatósági Főosztály 
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály
más elj. Szerv. kijelölése Ket.43.§(5) nincs kérelemre 8 nap nincs

35 Hatósági Főosztály 
Hatósági, Építésügyi és 

Oktatási Osztály
kiemelt építésügyi eljárás 343/2006. Kr.1.§(8) fellebbezés kérelemre 21 nap

1990 évi XCIII. Tv. szerint, 

mint I. fok

36 Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály

Visszatérítendő tarozás 

elengedése vagy 

mérséklése

(jogi segítségnyújtás)

2003. évi LXXX. törvény 

38/A §

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

rendelet 10.§ (2) 

bekezdés

bírósági felülvizsgálat

(Egri Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság) 

Jst. 38./A § 

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

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

rendelet 10.§ (2) 

bekezdése

kérelemre

Jst. 22. §(2) bekezdése

A jogi segítségnyújtás 

igénybevételének 

részletes 

szabályairól szóló 

56/2007. (XII.22.) IRM 

rendelet 

4.§, 11.§, 17.-20.§-ai

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)



37 Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály

Visszatérítendő tarozás 

elengedése vagy 

mérséklése

(áldozatsegítés)

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

rendelet 10.§ (2) 

bekezdés

2005. évi CXXXV. törvény 

15/A.§ § (1) bekezdés

fellebbezés

(másodfokon az 

Igazságügyi Minisztérium 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

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

rendelet 10.§ (2) 

bekezdése

kérelemre

 A bűncselekmények 

áldozatainak 

segítéséről 

és az állami 

kárenyhítésről szóló 

2005. évi CXXXV. törvény 

15.§/A § (2) bekezdése

A közigazgatási 

hatósági eljárás 

és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 

2004. évi CXL. törvény 

(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.§)

38 Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály

Állami kárenyhítés döntö 

hatósági 

feladatok

(áldozatsegítés)

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

rendelet 10.§ (4) 

bekezdés

2005. évi CXXXV. törvény 

29.§ (3) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon az 

Igazságügyi Minisztérium 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 

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

rendelet 10.§ (2) 

bekezdése

kérelemre

Az áldozatsegítő 

támogatások

igénybevételének 

részletes 

szabályairól szóló 

1/2006. (I. 6.) IM rendelet

10-14.§-ai 

A közigazgatási 

hatósági eljárás 

és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 

2004. évi CXL. törvény 

(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.§)

39 Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi 

Osztály

 szociális , gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, 

intézmények, és 

hálózatok szolgáltatói 

nyilvántartásba történő 

bejegyzése, 

adatmódosítása, törlése

369/2013. (X. 24.)Korm. 

rendelet 3.§ (1) bek.
 bírósági felülvizsgálat

Ket. 100. § (2) bekezdés  

e) pontja
hivatalból és kérelemre is

369/2013. (X.24.)Korm. 

Rendelet 5. számú 

melléklete szerinti

21 nap/ 50 nap nemleges

40 Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi 

Osztály

 szociális , gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, 

intézmények, és 

hálózatok hatósági 

ellenőrzése

369/2013. (X. 24.) Korm. 

rendelet 36. §
 bírósági felülvizsgálat

Ket. 100. § (2) bekezdés 

e) pontja
hivatalból nemleges 21 nap nemleges

41 Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi 

Osztály

szociális foglakoztatás 

engedélyezése

112/2006. (V.12.) Korm. 

rendelet 1. § (4) bekezdés
bírósági felülvizsgálat

Ket. 100. § (2) bekezdés 

e) pontja
hivatalból és kérelemre is

112/2006. (V.12.) Korm. 

rendelet a szociális 

foglakoztatás 

engedélyezéséről és a 

szociális foglakoztatási 

támogatásról 2. § (1) 

bekezdés

21 nap nemleges

42 Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi 

Osztály

szociális foglakoztatás 

ellenőrzése

112/2006. (V.12.) Korm. 

rendelet 6. §
bírósági felülvizsgálat

Ket. 100. § (2) bekezdés 

e) pontja
hivatalból nemleges 21 nap nemleges

43 Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi 

Osztály

követelést biztosító 

jelzálogjog ingatlan- 

nyilvántartásba történő 

bejegyzésének 

kezdeményezése 

1993. évi III.  törvény 119. 

§ (3) bekezdés
bírósági felülvizsgálat

Ket. 100. § (2) bekezdés 

e) pontja
kérelemre

29/1993. (II. 17.) Korm. 

rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési 

díjáról 3. számú 

melléklete szerinti térítési 

díj nyilvántartási törzslap

21 nap 12.600 Ft.

44 Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi 

Osztály

új eljáró szerv kijelölése 

gyámhatósági jogkörben

2004. évi CXL. törvény  

43. § (5) bekezdés, 

331/2006. (XII.23.) 

Korm.rendelet 13. § a) 

pontja

kizárt
2004. évi CXL. Tv. 98. § 

(2)
kérelemre nincs 8 nap nemleges



45
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

egészségügyi bírság 

kiszabása

1991. évi XI. törvény 

13/A. §

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap

46
Népegészségügyi 

Főosztály

Egészségfejlesztési és 

Igazgatási Osztály 

egészségügyi bírság 

kiszabása

1991. évi XI. törvény 

13/A. §

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap

47
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

kémiai terhelési bírság 

kiszabása

2000. évi XXV. törvény 

33. §

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap

48
Népegészségügyi 

Főosztály

Egészségfejlesztési és 

Igazgatási Osztály 

egészségügyi 

válsághelyzeti ellátással 

összefüggő hatósági 

feladatok

521/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 5. § (1) bekezdés
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül

49
Népegészségügyi 

Főosztály

Egészségfejlesztési és 

Igazgatási Osztály 

egészségügyi 

veszélyhelyzettel 

összefüggő hatósági 

feladatok

1997. évi CLIV. törvény 

232/C. § (1) bekezdés
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül

50
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

megbetegedési veszély 

esetén védőoltás 

elrendelése, amennyiben 

a megye lakosságának 

egészét, vagy több 

település lakosságát érinti

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) pont

18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 6. § (1) bekezdés 

b) 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.

hivatalból soron kívül

51
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

járványügyi 

szűrővizsgálatok, illetve a 

fertőzés veszélyének 

elhárítása céljából a 

lakosság időszakonkénti 

szűrővizsgálatának 

elrendelése

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) és c) 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.

hivatalból soron kívül



52
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

járványveszély vagy 

járvány esetén a 

középfokú oktatási 

intézmények, 

szakmunkástanuló 

intézetek (iskolák), 

tanműhelyek, 

nevelőotthonok, 

nevelőintézetek, gyermek- 

és ifjúságvédő intézetek, 

egészségügyi 

intézmények osztályainak 

vagy részlegeinek 

működésének korlátozása 

vagy bezárása, továbbá a 

helyközi 

személyforgalom, élőállat 

vagy személyszállítás 

korlátozása, megtiltása

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) pont

18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 32. § b) 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.

hivatalból soron kívül

53
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

fertőző betegek 

közforgalmú járművel 

történő csoportos 

szállításának 

engedélyezése

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) pont

18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 33. § (3) 

bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre
illeték lerovásának 

igazolása
21 nap I: 3 000 Ft

54
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

járvány vagy különös 

jelentőséggel bíró 

sporadikus nosocomialis 

fertőzés eseteiben a 

járványügyi vizsgálat 

részeként hatósági 

laboratóriumi vizsgálatok 

kezdeményezése, 

indokolt esetben felvételi 

zárlat elrendelése

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) pont, c) és 

h) pont

18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 16/A. § (1) 

bekezdés, 26. § (2) 

bekezdés, 41. § (5) 

bekezdés b) és e) pont

20/2009. (VI. 18.) EüM 

rendelet 11. § (1)-(2) 

bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül

55
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

rendívüli események, 

természeti csapások 

esetén a járványveszély 

elhárítása érdekében 

szükséges intézkedések 

elrendelése

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) és c) pont, 

6. § (1) bekezdés l) 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.

hivatalból soron kívül



56
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

fertőző betegekkel 

kapcsolatos tevékenység 

irányítása és ellenőrzése, 

járványveszély 

megállapítása és a 

szükséges intézkedések 

elrendelése

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) pont

18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 41. § (5) 

bekezdés b) pont, d) és g) 

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.

hivatalból soron kívül

57
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

a terhesek HbsAg 

szűrésének és ezzel 

kapcsolatos oltásoknak a 

szervezésével és 

ellenörzésével 

kapcsolatos intézkedések

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés c) pont

18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 6. § (2) bekezdés 

f) pont és (5) bekezdés, 

16. § (2) bekezdés, 18. § 

(1) bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül

58
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

dializált betegek 

védőoltásainak 

ellenőrzésével 

kapcsolatos intézkedések

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés c) pont

18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 7. § (3) bekezdés 

a) pont és 16. § (2) 

bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül

59
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

az oltási eredmények 

vizsgálata, elemzése és 

értékelése alapján 

intézkedés az észlelt 

hiányosságok 

megszüntetéséről

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés c) pont

18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 16. § (2) 

bekezdés b) 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.

hivatalból 21 nap

60
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

fekvőbeteg 

gyógyintézetek higiénés 

tevékenységének és 

infekciókontrollal 

kapcsolatos 

kötelezettségeinek 

ellenőrzésével összefüggő 

intézkedések

1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés h) pont

20/2009. (VI. 18.) EüM 

rendelet 11. § (1)-(2) 

bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap

61
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

maláriás beteg 

környezetében végzett, 

valamint légi úton történő 

szúnyogirtás 

ellenőrzésével összefüggő 

intézkedések

18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 39. §
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap

62
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

mérgezési 

esetbejelentések 

teljesítésének 

ellenőrzésével 

kapcsolatos eljárás

1991. évi XI. törvény 4. § 

(3) bekezdés

44/2000. (XII. 27.) EüM 

rendelet 8. § (10) 

bekezdés

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap



63
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

elvi vízjogi engedélyezési, 

vízjogi létesítési 

engedélyezési, vízjogi 

megszüntetési 

engedélyezési, vízjogi 

üzemeltetési 

engedélyezési és vízjogi 

fennmaradási 

engedélyezési eljárásban, 

valamint azok 

módosítására irányuló 

eljárásban a legalább 

1000 m3/nap kapacitású 

vagy 5000 főnél nagyobb 

állandó népességet ellátó, 

valamint az egy járás 

határán átnyúló 

ivóvízellátó rendszerek 

esetében szakhatósági 

állásfoglalás kiadása

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

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

rendelet 11. § (1) 

bekezdés b) pont bb) 

alpont

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

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

rendelet 11. § (1) 

bekezdés b) pont bb) 

alpont

kérelemre

engedélyezési 

tervdokumentáció 

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

21 nap D: 23 900 Ft

64
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

az ivóvízellátás célját 

szolgáló üzemelő és 

távlati vízbázisok védelme 

érdekében történő 

védőterület, védősáv 

kijelölésére irányuló 

eljárásában, valamint a 

védőidom kijelölésére 

irányuló eljárásokban 

szakhatósági állásfoglalás 

kiadása

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

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

rendelet 12. § (1) 

bekezdés a) pont

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

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

rendelet 12. § (1) 

bekezdés a) pont

kérelemre

védőidomra, 

védőterületre vonatkozó 

tervdokumentáció

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

21 nap D: 30 700 Ft

65
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

a gázveszélyes 

vízkészletet igénybe vevő 

vízilétesítmény vízjogi 

létesítési, vízjogi 

megszüntetési, valamint 

üzemeltetési 

engedélyének kiadására 

irányuló eljárásában, 

fürdési célú víztermelést 

folytató vízmű esetében 

szakhatósági állásfoglalás 

kiadása

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

rendelet 12. § (6) 

bekezdés

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

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

rendelet 12. § (6) 

bekezdés

kérelemre

engedélyezési 

tervdokumentáció

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

21 nap D: 23 500 Ft



66
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

a vízbázisok, a távlati 

vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények 

védelméről szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet 15. § (2) 

bekezdésében 

szabályozott egyedi 

vizsgálati eljárásában 

szakhatósági állásfoglalás 

kiadása

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

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

rendelet 12. § (2) 

bekezdés a) pont

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

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

rendelet 12. § (2) 

bekezdés a) pont

kérelemre

védőidomra, 

védőterületre vonatkozó 

tervdokumentáció

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

21 nap D: 30 700 Ft

67
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

ivóvízbiztonsági tervek 

jóváhagyása

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet  2/A. § és 4. § (7) 

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.

kérelemre

ivóvízbiztonsági terv 

dokumentációja

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

45 nap D: 192 000 Ft / 96 000 Ft

68
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

ivóvízbiztonsági tervek 

felülvizsgálata

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet  2/A. § és 4. § 

(12) 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.

kérelemre

ivóvízbiztonsági terv 

dokumentációja

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

45 nap D: 96 000 Ft / 48 000 Ft

69
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

vízmintavételi helyek 

jóváhagyása

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet  2/A. § és 5. § 

(1a) 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.

kérelemre

vízmintavételi helyek 

pontos címét tartalmazó 

dokumentum

illeték lerovásának 

igazolása

21 nap I: 3 000 Ft

70
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

vízmintavételi helyek 

felülvizsgálata

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet  2/A. § és 5. § 

(1a) 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.

hivatalból 21 nap

71
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

ivóvízvizsgálati program 

jóváhagyása

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet  2/A. § és 5. § (1) 

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.

kérelemre

ivóvízvizsgálati program 

dokumentációja

illeték lerovásának 

igazolása

21 nap I: 3 000 Ft

72
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

vízminőségi jellemzőre 

ideiglenes határérték 

megállapítása

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet  2/A. § és 7. § (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.

hivatalból 21 nap



73
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

az ivóvíz minőségére 

vonatkozó, üzemeltető 

által jelentett vagy 

hatóság által észlelt, a 

meghatározott 

határértékek és 

parametrikus értékek 

bármelyikének túllépése, 

illetve szennyezés 

veszélyével járó 

rendkívüli esemény 

esetén a túllépés okának 

kivizsgálása, és a 

szükséges ivóvízminőség-

javító intézkedések 

elrendelése

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet  2/A. § és 6. § (1) 

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.

hivatalból soron kívül

74
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

a természetes fürdővíz 

profiljának megállapítása

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rendelet 6. § (1) bekezdés 

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap

75
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

töltő-ürítő medencék 

esetén fertőtlenítéshez 

hozzájárulás

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

37/1996. (X. 18.) NM 

rendelet 1. sz. melléklet 

IV. rész B) cím 7. 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.

kérelemre
illeték lerovásának 

igazolása
21 nap I: 3 000 Ft

76
Népegészségügyi 

Főosztály

Egészségfejlesztési és 

Igazgatási Osztály 

a természetes 

gyógytényező 

gyógyhatásának 

bizonyításához szükséges 

orvosi megfigyelések 

megkezdésének 

engedélyezése

a természetes 

gyógytényezőkről szóló 

74/1999. (XII. 25.) EüM 

rendelet 19. § (3) 

bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

a természetes 

gyógytényezők előzetes 

minőség-

meghatározásának 

dokumentumai és 

mikrobiológiai jellemzőit 

igazoló okiratok

illeték lerovásának 

igazolása

21 nap I: 3 000 Ft

77
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

az egészségre veszélyt 

jelentő ivóvíz 

fogyasztásának vagy 

felhasználásának 

korlátozása vagy 

megtilása

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet  2/A. § és 6. § (4) 

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.

hivatalból soron kívül

78
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

a vízkezelés során 

végzendő vizsgálatokra 

vonatkozó vizsgálati terv 

jóváhagyása

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

16/2016. (V. 12.) BM 

rendelet 7. § (1) bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

vizsgálati terv 

dokumentációja

igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének igazolása

21 nap D: 16 000 Ft



79
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

ivóvízbiztonsági tervben 

foglaltak betartásának 

évente legalább egyszeri 

helyszíni ellenőrzése 

alapján indított eljárás

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet  2/A. § és 4. § 

(15) bekezdése

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap

80
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

hatósági vízminőség-

ellenőrző vizsgálatok 

alapján indított eljárás

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet  2. § c) pont, 

2/A. § és 5. § (3) 

bekezdése

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap

81
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

az 50 főt meghaladó 

megengedett legnagyobb 

terhelésű zárt (fedett) 

közfürdők, valamint a 100 

főt meghaladó 

megengedett legnagyobb 

terhelésű nyitott 

(szabadtéri) közfürdők 

évente legalább egyszeri 

ellenőrzése alapján 

indított eljárás

1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

37/1996. (X. 18.) NM 

rendelet 8. § (6) 

bekezdése

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap

82
Népegészségügyi 

Főosztály

Egészségfejlesztési és 

Igazgatási Osztály 

egészségügyi dolgozók 

egészségügyi 

alkalmasságával 

kapcsolatos hatósági 

feladatok

 2003. évi LXXXIV. törvény 

23. § (1) bekezdése

 323/2010. (XII. 27.) 

Korm. rendelet 22. § (3) 

bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap

83
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

járványveszély vagy 

egészségügyi kockázat 

megállapítása a 

hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás 

ellátásának kiesése miatt

2013. évi CXXXIV. törvény 

2. §

323/2010. (XII. 27.) Korm. 

rendelet 12. § (5) 

bekezdés l) 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.

hivatalból 21 nap

84
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

büntetés-végrehajtási 

szervek közegészségügyi 

ellenőrzése alapján indult 

eljárás

30/2003. (VII. 18.) 

IM–ESZCSM

együttes rendelet 8. § (1) 

bekezdés

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap

85
Népegészségügyi 

Főosztály

Egészségfejlesztési és 

Igazgatási Osztály 

Kormányhivatal keretén 

kívül működő 

Családvédelmi Szolgálat 

működési engedélyezése

232/2000. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 2. §
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

a tevékenység 

végzésében részt vevő 

legalább egy személy 

főiskolai képzésben 

szerzett védőnői 

szakképzettséget igazoló 

oklevelének másolata, és 

az általa elvégzett,  

szakirányú tanfolyamról 

kiállított igazoló 

dokumentum hiteles 

másolata

21 nap I: 3 000 Ft



86
Népegészségügyi 

Főosztály

Egészségfejlesztési és 

Igazgatási Osztály 

önkéntes mentőszervezet 

minősítéséhez engedély 

kiadása az egészségügyi 

tevékenység ellátásához

234/2011. (XI. 10.) Korm. 

rendelet 60. § (1) 

bekezdés d) pontja

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

az egészségügyi 

szolgáltatás 

gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. 

(VII. 15.) Korm. rendelet 

8. § (4) bekezdés a)-h) 

pont szerinti mellékletek;

igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének igazolása

21 nap D: 30 000 Ft

87
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

saját célú ivóvízmű 

üzemeltetőjének 

kötelezése ivóvíz 

minőségére vonatkozó 

vizsgálati eredmények 

kiértékelése alapján

147/2010. (IV. 29.) Korm. 

rendelet 16/B. § (2) 

bekezdés 

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap

88
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

vízjogi létesítési 

engedélyezési eljárásban 

szakhatósági állásfoglalás 

kiadása

2006. évi LIII. törvény 

1/A. § (1) bekezdés b) 

pont

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

rendelet 11. § (1) 

bekezdés b) pont bb) 

alpont

80/2016. (IV. 12.) Korm. 

rendelet 1. melléklet 7. 

pont

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

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

rendelet 11. § (1) 

bekezdés b) pont bb) 

alpont

kérelemre

engedélyezési 

tervdokumentáció 

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

15 nap D: 23 900 Ft

89
Népegészségügyi 

Főosztály

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

meghatározott 

cselekmény 

végrehajtására kiszabott 

eljárási bírság

2004. évi CXL. törvény 

134. § d) pont

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 144. § (3) 

bekezdés

hivatalból 8 nap

90
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Az ügyfél 

társadalombiztosítási 

egyéni számlájának 

tartalmáról kivonat 

kiadása

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 96/A § 

(1) bekezdése, illetve a 

96. § (8) bekezdése

Nincs jogorvoslat, az 

ügyfél észrevételt tehet
kérelemre nincs 30 nap nincs



91
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Felszámolók, 

végelszámolók számára 

hatósági bizonyítvány 

(igazolás) kiadása a 

Csődtv. 53. § (2) 

bekezdés, és a Ctv. 112. § 

(2) bekezdése, illetve a 

Ctv. 1. számú 

mellékletében foglaltak 

alapján a 

nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatási 

kötelezettség 

teljesítéséről

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 83. §-a

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 15 nap (I) 3 000.- Ft

92
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Az ügyvédekről szóló 

1998. évi XI. törvény 20. § 

(4a) és 76. § (7a) 

bekezdésében foglaltak 

foglaltak alapján igazolás 

(hatósági bizonyítvány) 

kiadása a 

nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatási 

kötelezettség 

teljesítéséről

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 83. §-a

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 15 nap (I) 3 000.- Ft

93
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

NYENYI program 

adatbázis-helyreállítás

A társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánynyugdíjra 

jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. 

törvény 47. § (1) 

bekezdése 

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 30 nap nincs

94
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Elmaradt 

nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatás 

teljesítésére, a biztosítási 

jogviszony 

megállapítására 

vonatkozó jogerős 

határozat alapján az 

adatszolgáltatatás 

teljesítésésére, 

rendezésére történő 

felszólítás 

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 97-98. 

§ 

Nincs jogorvoslat hivatalból nincs folyamatos nincs

95
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Jogszerű állapot 

helyreállítására kötelezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 94. § (1) 

bekezdés a) pontja

Nincs jogorvoslat hivatalból nincs folyamatos nincs



96
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Mulasztási bírság 

kiszabása

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény  91. §-a

Bíróság - kereset 

benyújtása

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 109. §

hivatalból nincs folyamatos nincs

97
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 
Eljárási bírság kiszabása 

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 61. §-a

Nincs jogorvoslat hivatalból nincs folyamatos nincs

98
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

A nyugdíjbiztosítási 

hatósági nyilvántartásból 

való törlés, utólagos 

megállapítás, 

nyilvántartásba történő 

bejegyzés, módosítás

A társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánynyugdíjra 

jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. 

törvény 41. §, a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 86. §

Nincs jogorvoslat hivatalból nincs folyamatos nincs

99
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Az érintett  biztosított 

(volt biztosított), vagy 

meghatalmazott 

képviselője 

nyugdíjbiztosítási 

hatósági nyilvántartásba 

való betekintése, a 

nyilvántartott adatokról 

felvilágosítás kérése. A 

róla nyilvántartott 

adatokról kivonat 

kiállítása.

A társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánynyugdíjra 

jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. 

törvény. 43. § (4) 

bekezdés, a 

társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 96. § 

(7), illetve  96. § (8) 

bekezdése

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs
folyamatos, kivonat 

kiadása esetében 15 nap
nincs

100
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Személyes adatokra 

vonatkozó adattovábbítás 

az adatvédelmi előírások 

betartása mellett.

A társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánynyugdíjra 

jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. 

törvény 42. § (1) 

bekezdése, a Tny 96. § (2)-

(6) bekezdése 

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs

A közigazgatási 

szervektől, bíróságoktól, 

ügyészségtől, 

rendőrségtől, 

önkormányzatoktól 

érkezett megkeresésekre 

a kért időpontig, illetve 

határidő kijelölés 

hiányában 15 napon 

belül.

nincs



101
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

A nyugellátások 

elbírálásához, 

adategyeztetési eljárások 

lefolytatásához szükséges 

szolgálati idő, jogosultsági 

idő, kereseti adatok 

helytállóságának 

vizsgálata, a jogosultság 

elbírálásához hiányzó 

adatok beszerzése.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 21 nap, 30 nap nincs

102
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Nyugdíjbiztosítási 

hatósági ellenőrzés - a 

társadalombiztosítási 

egyéni számla 2012. 

december 31-ét követő 

időszakra bevallott 

nyugdíjjárulék összegére 

vonatkozó adatok 

hatósági vizsgálata.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 21 nap, 30 nap nincs

103
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Nyugdíjbiztosítási 

hatósági ellenőrzés - a 

felszámolás/végelszámolá

s alatt álló vagy jogutód 

nélkül megszűnt 

foglalkoztatók esetében a 

nyilvántartási 

dokumentáció 

rendezéséhez szükséges 

intézkedések megtétele.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat hivatalból és kérelemre is nincs 21 nap, 30 nap nincs

104
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

A nyugdíjbiztosítás 

nyilvántartásában 

szereplő szolgálati idő, 

jogosultsági idő, kereseti 

és egyéb adatok utólagos 

hatósági ellenőrzése.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 21 nap, 30 nap nincs

105
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Bizonyítási eljárás, így 

különösen 

tanúmeghallgatás, 

helyszíni szemle 

lefolytatása.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 53-57/B. 

§       

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs
21 nap, 30 nap, illetve 20 

nap
nincs



106
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

A foglalkoztatók, egyéni 

vállalkozók, 

mezőgazdasági 

őstermelők, valamint 

társas vállalkozások 

társadalombiztosítási 

jogszabályban előírt 

nyilvántartási, 

adatszolgáltatási 

kötelezettségének 

hatósági ellenőrzése.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat hivatalból és kérelemre is nincs 21 nap, 30 nap nincs

107
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

A korkedvezményre 

jogosultság 

körülményeinek 

tisztázása, hatósági 

ellenőrzési jegyzőkönyv 

készítése.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 21 nap, 30 nap nincs

108
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Megtérítési - baleseti - 

ügyek helyszíni vizsgálata

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 21 nap, 30 nap nincs

109
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Kivételes nyugellátás-

emelés megállapítása 

iránti eljárás

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 66. §-a, 

illetve a törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

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

rendelet  72/B. §-a

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 30 nap nincs

110
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Egyszeri segély 

megállapítása iránti 

eljárás

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 66. §-a, 

illetve a törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

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

rendelet  72/B. §-a

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 30 nap nincs



111
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Az egészségbiztosító szak- 

és pénzügyi 

ellenőrzésének 

működtetése, 

kifizetőhelyek létesítése, 

megszüntetése, valamint 

a foglalkoztatók és a 

kifizetőhelyek 

felügyeletének ellátása 

(Önmagában nem 

hatósági ügy. Az 

ellenőrzés során 

meghozott hatósági 

döntések minősülnek 

hatósági ügynek, amit 

viszont vagy a Ket. 87-94. 

§-a alapján, vagy a 

felügyeleti döntések a 

Ket. 115. § alapján 

kerülnek meghozatalra a 

KH által.)

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv 81. §,

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv. 

végrehajtásáról szóló 

217/1997 (XII.1) Korm. 

rend. 49/A. § 

kereset benyújtása

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv 70. § (1) 

bek. c) pont

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

pont (2) bek.

hivatalból és kérelemre is nincs folyamatos nincs

112
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Biztosítási jogviszony 

határozattal történő 

elismerése, törlése

a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánnyugdíjra 

jogosultakról valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. tv. 

54. § (2) bek. a) pont

kereset benyújtása

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. c) 

pont (2) bek.

hivatalból nincs folyamatos nincs

113
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Méltányosságból igénybe 

vehető pénzbeli ellátások 

és egyszeri 

gyógyszersegély

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv 50. §,

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv. 

végrehajtásáról szóló 

217/1997 (XII.1) Korm. 

rend. 31/A-G. § 

kereset benyújtása

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv 77. § (2) 

bek.

kérelemre nincs folyamatos nincs

114
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Üzemi balesetből, vagy 

foglalkozási 

megbetegedésből eredő 

egészségkárosodás miatt 

igénybe vett ellátások 

térítési díjának 

megtérítése

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv. 67. §, 68. §, 

70. §

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv. 

végrehajtásáról szóló 

217/1997 (XII.1) Korm. 

rend. 49. § (1)-(7) bek.

kereset benyújtása

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv 77. § (3) 

bek.

hivatalból nincs folyamatos nincs



115
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Magánszeméllyel 

szemben jogalap nélkül 

felvett, igénybevett 

ellátás visszatérítése, 

illetőleg megtérítése 

címen fennálló követelés 

méltányosságból történő 

mérséklése, elengedése, 

vagy részletfizetés 

engedélyezése, a kirótt 

kamat, késedelmi pótlék, 

mulasztási bírság 

mérséklése, elengedése, 

részletfizetés 

engedélyezése

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv. 72. §

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv. 

végrehajtásáról szóló 

217/1997 (XII.1) Korm. 

rend. 49/F. § 

kereset benyújtása

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv 77. § (2) 

bek.

kérelemre nincs folyamatos nincs

116
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Megkeresésre, az 

adatvédelmi 

rendelkezések 

betartásával történő 

adatszolgáltatás

a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánnyugdíjra 

jogosultakról valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. tv. 

43. §

nincs jogorvoslat kérelemre nincs folyamatos nincs

117
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

az egészségbiztosítási 

nyilvántartáshoz 

kapcsolódó adatkezelés 

és adatszolgáltatás

a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánnyugdíjra 

jogosultakról valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. tv. 

44-44/A. §

nincs jogorvoslat kérelemre nincs folyamatos nincs

118
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Egyéni bejelentkezés 

alapján jogosultságot 

kezdeményezők ügyei

a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánnyugdíjra 

jogosultakról valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. tv. 

16. § (1) bek.j)-k) pont

nincs jogorvoslat kérelemre nincs folyamatos nincs

119
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Gyógyszertári 

finanszírozási előleg 

elbírálása

 a járóbeteg-ellátás 

keretében rendelt 

gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök és 

gyógyfürdőellátások 

árához nyújtott 

támogatások 

elszámolásáról és 

folyósításáról 134/1999. 

(VIII. 31.) Korm. Rendelet 

6/A. §, 6/B. §

kereset benyújtása

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. e) 

pont (2) bek.

kérelemre nincs folyamatos 3 000 Ft



120
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Családtámogatási Osztály 

Call Center

ügyféltájékoztatás, 

érdemi hatósági döntés 

(határozat) nem készül

a családok támogatásáról 

szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény végrehajtásáról 

szóló 223/1998. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 4/A §-a, a 

súlyos fogyatékosság 

minősítésének és 

felülvizsgálatának, 

valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának 

szabályairól szóló 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. 

rendelet 4. § (2a) 

bekezdése 

kérelemre folyamatos nincs

121
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Családtámogatási Osztály 

Call Center
áttételi végzés

a családok támogatásáról 

szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény végrehajtásáról 

szóló 223/1998. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 4/A §-a, a 

súlyos fogyatékosság 

minősítésének és 

felülvizsgálatának, 

valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának 

szabályairól szóló 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. 

rendelet 4. § (2a) 

bekezdése 

hivatalból 8 nap nincs

122 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci Bérgarancia támogatás

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

-        A bérgarancia alapról 

szóló 1994. évi LXVI 

törvény

8 nap 0

123 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

Munkaerő-piaci program 

kidolgozásának, 

megvalósításának 

megállapítása

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre általános 0



124 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

Munkaerő-piaci 

szolgáltatást nyújtók 

részére támogatás 

megállapítása

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

-        A munkaerő-piaci 

szolgáltatásokról, 

valamint az azokhoz 

kapcsolódóan nyújtható 

támogatásokról szóló 

30/2000. (IX. 15.) GM 

rendelet 

általános 0

125 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

Hatáskörébe utalt egyes 

foglalkoztatást elősegítő 

támogatás megállapítása

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

-        A foglalkoztatást 

elősegítő támogatásokról, 

valamint a Munkaerőpiaci 

Alapból foglalkoztatás 

válsághelyzetetek 

kezelésére nyújtható 

támogatásról szóló 

6/1996. (VII.16.) MüM 

rendelet

általános 0

126 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

A harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának nem 

összevont kérelmezési 

eljárás alapján történő 

engedélyezése

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

-        a harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának nem 

összevont kérelmezési 

eljárás alapján történő 

engedélyezéséről, az 

engedélyezési 

kötelezettség alóli 

mentességről, a fővárosi 

és megyei kormányhivatal 

munkaügyi központjának 

az összevont kérelmezési 

eljárásban való 

szakhatósági 

közreműködéséről, 

valamint a 

Magyarországon 

engedélymentesen 

foglalkoztatható 

harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának 

bejelentéséről, és a 

munkabér megtérítéséről 

szóló 445/2013. (XI. 28.) 

Korm. rendelet

15 nap 0



127 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

A harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának 

összevont kérelmezési 

eljárás alapján kiadott 

tartzkodási engedélyhez 

szükséges szakhatósági 

állásfoglalás kiadása

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

NGM

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

Rendelet 4.§ (1) bek. 

Ld.)pont

kérelemre

-        a harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának nem 

összevont kérelmezési 

eljárás alapján történő 

engedélyezéséről, az 

engedélyezési 

kötelezettség alóli 

mentességről, a fővárosi 

és megyei kormányhivatal 

munkaügyi központjának 

az összevont kérelmezési 

eljárásban való 

szakhatósági 

közreműködéséről, 

valamint a 

Magyarországon 

engedélymentesen 

foglalkoztatható 

harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának 

bejelentéséről, és a 

munkabér megtérítéséről 

szóló 445/2013. (XI. 28.) 

Korm. rendelet

15 nap 0

128 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

A Magyarországon 

engedélymentesen 

foglalkoztatható 

harmadik országbeli 

állampolgárok 

foglalkoztatása 

bejelentésének 

nyilvántartásba vétele, és 

a bejelentésről kiállított, a 

Ket. szerinti hatósági 

bizonyítványnak minősülő 

„Igazolás” kiadása

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

-        a harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának nem 

összevont kérelmezési 

eljárás alapján történő 

engedélyezéséről, az 

engedélyezési 

kötelezettség alóli 

mentességről, a fővárosi 

és megyei kormányhivatal 

munkaügyi központjának 

az összevont kérelmezési 

eljárásban való 

szakhatósági 

közreműködéséről, 

valamint a 

Magyarországon 

engedélymentesen 

foglalkoztatható 

harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának 

bejelentéséről, és a 

munkabér megtérítéséről 

szóló 445/2013. (XI. 28.) 

Korm. rendelet

10 nap 0



129 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

A Magyarországon 

engedélymentesen 

foglalkoztatható EGT-

állampolgárok 

foglalkoztatása 

bejelentésének 

nyilvántartásba vétele, és 

a bejelentésről kiállított, a 

Ket. szerinti hatósági 

bizonyítványnak minősülő 

„Igazolás” kiadása

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

-        a harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának nem 

összevont kérelmezési 

eljárás alapján történő 

engedélyezéséről, az 

engedélyezési 

kötelezettség alóli 

mentességről, a fővárosi 

és megyei kormányhivatal 

munkaügyi központjának 

az összevont kérelmezési 

eljárásban való 

szakhatósági 

közreműködéséről, 

valamint a 

Magyarországon 

engedélymentesen 

foglalkoztatható 

harmadik országbeli 

állampolgárok 

magyarországi 

foglalkoztatásának 

bejelentéséről, és a 

munkabér megtérítéséről 

szóló 445/2013. (XI. 28.) 

Korm. rendelet

10 nap 0

130 Foglalkoztatási Közfoglalkoztatási

Hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz 

nyújtható támogatások

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

BM

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

Rendelet 8.§ (1) bek. 

Ld.)pont

hivatalból és kérelemre is általános 0

131 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

Munkaerő-kölcsönzők és 

magán munkaközvetítők 

hatósági nyilvántartásba 

vétele

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

 a munkaerő-kölcsönzési 

és a magán-

munkaközvetítői 

tevékenység 

nyilvántartásba vételéről 

és folytatásának 

feltételeiről szóló 

118/2001. (VI. 30.) Korm. 

rendelet

általános 3 000 Ft



132 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

A magán-

munkaközvetítési 

tevékenység tekintetében 

a szolgáltatási 

tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának általános 

szabályairól szóló törvény 

szerint a szolgáltatás 

felügyeletével összefüggő 

hatósági feladatok

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

Bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  hivatalból és kérelemre is

 a munkaerő-kölcsönzési 

és a magán-

munkaközvetítői 

tevékenység 

nyilvántartásba vételéről 

és folytatásának 

feltételeiről szóló 

118/2001. (VI. 30.) Korm. 

rendelet

általános 0

133 Foglalkoztatási Munkaerőpiaci

 Álláskeresők vállalkozóvá 

válását elősegítő 

támogatás tőkejuttatás 

részének megállapítása

az állami foglalkoztatási 

szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rendelet 10.§

bíróság Ket. 109.§ (1) bek.  kérelemre

-        A foglalkoztatást 

elősegítő támogatásokról, 

valamint a Munkaerőpiaci 

Alapból foglalkoztatás 

válsághelyzetetek 

kezelésére nyújtható 

támogatásról szóló 

6/1996. (VII.16.) MüM 

rendelet

60 nap 0


