
 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 

 
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 
  Közszolgáltatások megnevezése   közszolgáltatások tartalma   Közszolgáltatások igénybevételének rendje   Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke  

                 
Kormányablak  Új jármű első forgalomba helyezése  Forgalomba  helyezéshez szükséges  okmányok,  A jármű tulajdonosa személyesen vagy  Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) 
Osztály     iratok  becsatolása/bemutatása  után  az  eljáró  meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás  összege:      

     ügyintéző  elektronikus  úton  kérelmet  állít  elő,  esetén a meghatalmazást csatolni kell.  Vagyonszerzési illeték: az illetékekről szóló 
     amelynek   adattartamát   a   tulajdonos   vagy     1990. évi XCIII. törvény 24.§-ában 
     képviselője aláírásával jóváhagyja, és a jármű,     meghatározottak szerint:    

     valamint  a  tulajdonos  adatai  bekerülnek  a     A gépjármű tulajdonjogának megszerzése 
     járműnyilvántartásba.  A  forgalmi  engedélyt,  a     esetén az illeték mértékét a jármű 
     rendszámtáblákat és a hozzátartozó regisztrációs     hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban 
     matricát  a  tulajdonos  azonnal  átveheti,  a     feltüntetett –kilowattban kifejezett – 
     törzskönyv az általa megadott postázási címre     teljesítménye, és a jármű gyártástól 
     érkezik meg.     számított kora alapján kell meghatározni az 

           alábbiak szerint:     
           Jármű 0–3 4-8 8 év   

           hajtómot év év felett  

           orjának      

           teljesítmé      

           nye      

           (kW)      
           0-40 550F 450F 300F   

            t/kW t/kW t/kW  
           41-80 650F 550F 450F   

            t/kW t/kW t/kW  
           81-120 750F 650F 550F   

            t/kW t/kW t/kW  
           120 felett 850F 750F 650F   

            t/kW t/kW t/kW  

           Pótkocsi vagyonszerzési illetéke: 
           2.500 kg megengedett legnagyobb 
           össztömeg alatt 9.000,-Ft, minden más 
           esetben 22.000,-Ft.     

           Forgalmi engedély kiadásának illetéke: 
           6.000,-Ft.      

           Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,-Ft. 
           Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: 
           a 29/2004. (VI.16.)BM rendelet 2.számú 
           mellékletében meghatározottak szerint. 

           Érvényesítő címke díja: 585,-Ft 
                 

  Gépjármű tulajdonjoga változásának nyilvántartásba vétele  A tulajdonjog változás bejegyzéséhez szükséges  A jármű tulajdonosa személyesen vagy  Eljárási illeték összege:    

     iratok, okmányok bemutatása után  meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás  Vagyonszerzési illeték: az illetékekről szóló 
     az eljáró ügyintéző elektronikus kérelmet állít elő,  esetén a meghatalmazást csatolni kell.  1990. évi XCIII. törvény 24.§-ában 
     amelynek adattartamát a tulajdonos aláírásával     meghatározottak szerint (lásd fennt) 
     jóváhagyja és a járműnyilvántartásba rögzítésre     Forgalmi engedély kiadásának illetéke: 
     kerül. A forgalmi engedélyt azonnal átveheti az új     6.000,-Ft.      

     tulajdonos, a törzskönyv az általa megadott     Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,-Ft. 

     postázási címre érkezik meg.           
  Jármű forgalomból kivonása átmeneti időszakra  A kivonáshoz szükséges iratok okmányok  A jármű tulajdonosa személyesen vagy meg-  Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft 
     bemutatása után az eljáró ügyintéző a  hatalmazott útján. Képviseleti eljárás        

     járműnyilvántartásba bevezeti a kivonás tényét és  esetén a meghatalmazást csatolni kell.        

     elektronikus kérelmet állít elő, amelynek           

     adattartamát az ügyfél aláírásával jóváhagyja,           

     majd ezt követően a kivonás rögzítésre kerül.            
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  A forgalmi engedélyt és törzskönyvet   

  érvénytelenítés után visszakapja, a   

  rendszámtáblákat a hatóság bevonja.   
     
 EGT tagállamából behozott használt jármű forgalomba helyezése A forgalomba helyezéshez szükséges okmányok,. A magyarországi tulajdonos személyesen Forgalmi engedély kiadásának 
  Iratok bemutatása és ellenőrzése vagy meghatalmazott útján. Képviseleti illetéke: 6.000,-Ft 
  után az eljáró ügyintéző a magyarországi jármű- eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,-Ft 
  nyilvántartásba bevezeti a jármű és a  Vagyonszerzési illeték, az illetékekről szóló 
  tulajdonos/üzembentartó adatait, amiről elektroni-  1990. évi XCIII. törvény 24.§ alapján megál- 
  kus úton állít elő kérelmet. A  lapított illeték. 
  kinyomtatott kérelem adattartalmát a  Pótkocsi vagyonszerzési illeték: 500 kg 
  tulajdonos/üzembentartó aláírásával jóváhagyja  megengedett legnagyobb össztömeg alatt 
  majd a járműnyilvántartásba rögzíti. A forgalmi en-  9.000, Ft, minden más esetben 22.000,-Ft. 
  gedélyt,  Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: 
  rendszámtáblát a  a 29/2004.(VI.16) BM. rendelet 2.sz. mellék- 
  hozzátartozó regisztrációs matricával és az érvé-  lete szerinti díj 
  nyesítő címkét a tulajdonos azonnal  Műszaki érvényesítő címke díja: 585,-F 
  átveheti, a törzskönyv az általa megadott postázá-   

  si címre érkezik meg.   
     
 Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása Eltulajdonítás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv Forgalmi engedély esetén a jármű tulajdonosa Forgalmi engedély pótlás: 6.000,-Ft 
  vagy feljelentés alapján, vagy üzembentartója, törzskönyv Törzskönyv pótlás: 6.000,-Ft 
  megsemmisülés vagy elvesztés esetén a felvett esetén a jármű tulajdonosa vagy meghatalma-  

  jegyzőkönyv alapján az eljáró ügyintéző a nyilván- zottjuk. Képviseleti eljárás esetén a  

  tartásba rögzíti az eseményt, érvényteleníti az ok- meghatalmazást csatolni kell.  

  mányt. Az ügyfél kérelmére a forgalmi engedély Amennyiben  

  pótlásról azonnal elektronikus kérelmet állít elő és a kérelem elektronikus előterjesztésének  

  új forgalmi engedélyt ad ki. feltételei fennállnak, a természetes személy  

  A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor, tulajdonos elektronikus úton is intézheti az ál-  

  megsemmisülésekor annak sorszámát a Hivatalos landó forgalmi engedély, illetve a  

  Értesítőben és a kormányzati honlapon közzé kell törzskönyv pótlását, ha az okmány  

  tenni, majd a 15. nap eltelte után lehet kezdemé- adataiban változás nem következett be  

  nyezni a törzskönyv pótlását. Nem kell pótolni a   

  törzskönyvet, ha a tulajdonos   

  okirattal tudja igazolni, hogy a járművet értékesí-   

  tette.   
     
 Tulajdonos/üzembentartó kérelmére történő ideiglenes forgalomból Az eljáró ügyintéző az ügyfél által kért időpontig, Kérelmezheti az jármű tulajdonosa vagy Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft 
 kivonás ami a kérelem benyújtásától maximum üzembentartója személyesen vagy  

  6 hónap lehet, a járműnyilvántartásba bevezeti a meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás ese-  

  kivonás tényét. Az elektronikus úton előállított ké- tén a meghatalmazást csatolni kell.  

  relmet az ügyfél aláírásával jóváhagyja, amiről   

  adatlapot kap.   
     

 Harmadik országból származó használt jármű forgalomba helyezése A forgalomba helyezéshez szükséges iratok, ok- A magyarországi tulajdonos személyesen Származás-ellenőrzési eljárás díja: 10.900,- 
  mányok bemutatása és ellenőrzése vagy meghatalmazott útján. Képviseleti Ft 
  után az eljáró ügyintéző rögzíti a jármű és a tulaj- eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell. Forgalmi engedély kiadásának illetéke: 
  donos/üzembentartó adatait,  6.000,-Ft 
  amelynek során elektronikus kérelmet állít elő. A  Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,-Ft 
  kérelem adattartamát a tulajdonos/üzembentartó  Vagyonszerzési illeték, az illetékekről szóló 
  aláírásával jóváhagyja. Ezt követően a járműnyil-  1990. évi XCIII. törvény 24.§ alapján megál- 
  vántartás már tartalmazza az új adatokat. A tulaj-  lapított illeték. 
  donos a forgalmi engedélyt, rendszámtáblát a re-  Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: 
  gisztrációs matricával és az érvényesítő címkével  a 29/2004.(VI.16) BM. rendelet 2. számú 
  azonnal átveheti, a törzskönyv a tulajdonos által  melléklete szerinti díj. 

  megadott postázási címre érkezik meg.  Műszaki érvényesítő címke díja: 585,-Ft  
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 M betűjelű rendszámtábla kiadása Az ügyintézéshez szükséges okmányok, iratok be- Személyesen vagy meghatalmazott útján. Igazgatási szolgáltatási díj. 19.500,-Ft, 
  mutatása után az eljáró ügyintéző Képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást amely tartalmazza a rendszámtábla, ideigle- 
  elektronikus úton megrendeli a rendszámtáblát és csatolni kell. nes forgalomban tartási engedély és indítási 
  indítási naplót. A rendszámtábla  napló díját. 
  megérkezése után kiállítja az ideiglenes forgalom-  A meghosszabbítás díja: 6.500,-F 

  ban tartási engedélyt.   
     
 Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása Az eljáró ügyintéző az okmányok és iratok bemu- Személyesen vagy meghatalmazott útján. Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: 
  tatása és ellenőrzése után Képviseleti eljárás esetén a –egy pár 13.000,-Ft,–egy darab 8.500,-Ft. 
  elektronikus úton kiadja az iroda raktárkészletén meghatalmazást csatolni kell. Ideiglenes forgalmi engedély illetéke: 2.500,- 
  lévő rendszámot és kiállítja az  Ft 

  ideiglenes forgalmi engedélyt.   
     
 P-s betűjelű rendszámtábla Az iratok, okmányok bemutatása, és ellenőrzése A kérelmező személyesen vagy meghatalma- Igazgatási szolgáltatási díj, amely magában 
  után az eljáró ügyintéző az irodai zott útján. Cég esetén az ügyintéző foglalja a rendszámtábla, indítási napló 
  rendszámtábla készletből elektronikus úton kiadja eljárási jogosultságát igazoló okiratot csatolni és ideiglenes forgalomban tartási engedély 
  a rendszámot, kell. díját (29/2004.(VI.16.)BM rendelet 2. számú 
  ideiglenes forgalmi  melléklet szerinti díj. 38.000 Ft 
  engedélyt. Kitöltve átadja az indítási naplót. A   

  rendszámtábla kiadásáról határozatot   

  hoz, amit szintén átad az igénylőnek.   
     

 Külföldről importált gépjármű származásellenőrzése Az okiratokban szereplő adatokat az ügyintéző A tulajdonos személyesen vagy Igazgatási szolgáltatási díj: 10.900,-Ft 
  elektronikus úton nyilvántartásba meghatalmazott útján  

  veszi. Az ellenőrzés megtörténtét követően a hatá-   

  rozat az ügyfél kérelme szerint az   

  okmányirodán vagy a kérelem benyújtásakor meg-   

  adott címen vehető át.   
     

 Üzembentartó személyének változása Az üzembentartói jog bejegyzéséhez szükséges Az üzembentartó bejegyzését a Forgalmi engedély kiadásának illetéke: 
  iratok, okmányok bemutatás után az gépjármű tulajdonosa személyesen vagy meg- 6.000,-Ft 
  eljáró ügyintéző elektronikus kérelmet állít elő, hatalmazott útján kérheti. Képviseleti Vagyoni értékű jog megszerzésének illetéke 
  amelynek adattartamát a tulajdonos eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell (amennyiben nem mentesül az 
  aláírásával jóváhagyja és a járműnyilvántartásban  illetékfizetési kötelezettség alól) 
  rögzítésre kerül. A forgalmi engedélyt az ügyinté-  : az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tör- 
  zés befejezésekor azonnal átveheti az ügyfél.  vény 24.§-ában megállapított vagyonszerzé- 

    si illeték 25%-a 
     

 Záradék bejegyzése, törlése kérelemre Az iratok, okmányok bemutatása után az eljáró A jármű tulajdonosa személyesen vagy meg- Igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft 
  ügyintéző elektronikus kérelmet állít hatalmazott útján. Képviseleti eljárás  

  elő, amelynek adattartalmát az ügyfél aláírásával esetén a meghatalmazást csatolni kell  

  jóváhagyja és a járműnyilvántartásba rögzítésre   

  kerül. A záradék jellegétől függően az ügyintéző   

  bejegyzi a forgalmi engedély hivatalos feljegyzé-   

  sek rovatába, forgalmi engedélyt   

  cserél,vagy törzskönyv cserét indít.   
     

 Jármű forgalomból történő végleges kivonása Az eljáró ügyintéző a végleges kivonás járműnyil- A jármű tulajdonosa személyesen vagy meg- Igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft 
  vántartásba történő rögzítése során hatalmazott útján. Képviseleti eljárás  

  elektronikus úton kérelmet állít elő, aminek adat- esetén a meghatalmazást csatolni kell.  

  tartalmát az ügyfél aláírásával   

  jóváhagyja.   
     

 Vezetői engedély cseréje Az eljáró ügyintéző a kérelemről elektronikus úton Vezetői engedély személyesen kérelmezhető. Az eljárás illetéke 4.000 forint 
  adatlapot állít ki, fényképfelvétel  1.500 forint amennyiben a kérelmező:  
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  készül  –az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
    –a vezetői engedély érvényessége 1 év 

    vagy annál rövidebb időtartam 
     
 Nemzetközi vezetői engedély A bemutatott és becsatolt iratok alapján az ügyin- Személyesen vagy elektronikus úton 2.300,-Ft igazgatási szolgáltatási díj 
  téző a nyilvántartásban rögzíti a előkészíthető Ügyfélkapun keresztül  

  nemzetközi vezetői engedély adatait, majd ezt kö-   

  vetően kiállítja a nemzetközi jogosítvány nyomtat-   

  ványt és beleragasztja a fényképet. A másik fény-   

  képet a kinyomtatott és aláírt adatlapra.   
     
 Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujj- Személyesen kell megjelenni, kivétel az aka- Illeték: 
  nyomat felvételezését a kérelem benyújtásakor el- dályozottak (életkor, egészségügyi Magánútlevél normál eljárásban: 
  végzi. állapot miatt orvosi igazolással). 18 év és 70 év között 
  Ujjnyomat nem kerül felvételezésre, ha a kérelme- 18. éves kor alatti igénylő esetében mindkét 5 évre 7.500 Ft 
  ző–12. életévét még nem töltötte be szülő hozzájárulása szükséges, a 10 évre 14.000 Ft 
  –ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag kép- hozzájáruló nyilatkozattal pótolható az egyik 18 év alatt és 70 év felett 
  telen szülő jelenléte. 2.500 Ft 
  –ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen   

  –egészségi állapota miatt  Gyorsított eljárás esetén: 
  nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban  sürgősségi ( 7 nap + postázás) felár: normál 
  igazolja.  illeték +19.000Ft 
    soron kívüli (3 nap kizárólag a Központi 
    Okmányirodában vehető át) felár: normál 
    illeték+29.000Ft 
    azonnali (Kizárólag Budapesten a Központi 
    Okmányirodában igényelhető) normál illeték 

    +39.000 Ft 
 Útlevél pótlása A 2013. január 1. után igényelt útlevelek ellopás, Webes ügysegéd útján elektronikusan Az illeték mértéke azonos a személyesen 
  elvesztés, megsemmisülés esetén  igényelt útlevél illetékével 
  a KEKKH webes ügysegéden keresztül elektroni-   

  kus úton pótolhatók.   

  Az érvényesség ideje   

  a pótlásra került útlevél érvényességével azonos.   

  .   
     
 Személyazonosító igazolvány igénylése A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló Állandó személyazonosító igazolvány szemé- Az eljárási illeték 1500 forint. 
  eljárásban a kérelmező - kivéve a törvényben lyesen kérelmezhető. Meghatalmazott járhat 3000 forint, ha ideiglenes személyazonosító 
  meghatározott alábbi eseteket, valamint a kérelem el, ha a kérelmező - igazolvány kiadása szükséges pl. 
  elektronikus úton történő előterjesztése esetén - egészségi állapota miatt nem képes szemé- adatpontosítás miatt 
  személyesen jár el. lyesen megjelenni Illetékmentes: 
  A cselekvőképtelen kérelmező esetében a törvé- - szabadságvesztés büntetését tölti -a 14. életévét be nem töltött 
  nyes képviselő jár el, de a személyes - kényszergyógykezelés alatt áll polgár esetében, kivéve az elveszett, 
  megjelenés kötelezettsége alól a kérelmező - ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll megsemmisült okmány pótlása 
  -a 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet - előzetes letartóztatásban van -a 65. életévét betöltött polgár esetében, ha 
  15. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak kivételével Cselekvőképtelen ügyfél helyett törvényes útlevéllel vagy 
  - nem mentesül. A kérelmező helyett meghatalma- képviselője jár el. A 14 éven aluli ügyfél törvé- kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem 
  zottja is eljárhat, ha a kérelmező -a kezelőorvos ál- nyes képviseletét általában a szülők látják el. rendelkezik 
  tal kiállított igazolás szerint - egészségi állapota A kérelem benyújtásához nincs szükség mind- -az okmány cseréje, ha az gyártáshibás, 
  miatt nem képes a hatóság előtt személyesen két szülő jelenlétére. Az adatlap aláírásakor a vagy a csere a hatóság téves 
  megjelenni. jelenlevő szülőnek nyilatkozatot kell tennie, bejegyzésén alapul 
  A 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. § (4) be- hogy a kérelmet a másik szülő hozzájárulásá- Az ügyfél költségmentességi kérelmet ter- 
  kezdésében foglalt esetben a val terjeszti elő, vagy a törvényes képviselet jeszthet elő, ha kereseti, jövedelmi és 
  kérelmező helyett meghatalmazottja jár el. A kény- egyedül látja el vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget 
  szerintézkedést foganatosító szerv  vagy egy részét nem képes viselni. 

  vezetője igazolja, hogy a fénykép a kérelmezővel  A költségmentesség iránti kér elem részlet-  



 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

  azonos és az aláírás a kérelmezőtől származik. A  szabályait a közigazgatási hatósági 
  Magyarországon született magyar állampolgár új-  eljárásban a személyes költségmentesség 
  szülött állandó személyazonosító  megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) 
  igazolványát a törvényes képviselő - személyes  Korm. rendelet határozza meg. 
  megjelenést mellőzve - kérelmezheti a születést  Adatok változása esetén 
  anyakönyvező anyakönyvvezetőnél is, igazolvány  Az eljárási illeték 1500 forint. 
  kép csatolásával. A kérelmet a születés anyaköny-  Ha az adatok pontosítása elhúzódik (pl 
  vi bejelentésére irányadó szabályok alapján az  . hazai anyakönyvezésre van szükség), és 
  anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg kell továbbí-  ezért 120 napig érvényes ideiglenes sze- 
  tani. A kérelemnyomtatványt az anyakönyvvezető  mélyazonosító igazolvány kell kiadni, akkor 
  továbbítja a születés helye szerint illetékes járási  az eljárás illetéke 3000 forint. 
  hivatalnak.  Az ügyfél költségmentességi kérelmet ter- 
  A személyazonosító igazolvány iránti kérelem sze-  jeszthet elő, ha kereseti, jövedelmi és va- 
  mélyes előterjesztésekor a kérelmezőről a járási  gyoni viszonyai miatt az eljárási költséget 
  hivatal, illetve a közreműködő idegenrendészeti  vagy egy részét nem képes viselni. 
  hatóság, illetve a közreműködő menekültügyi ható-  A költségmentesség iránti kérelem részlet- 
  ság arcképmás felvételt készít. Kivételesen  szabályait a közigazgatási hatósági eljárás- 
  - ha az arcképmás felvétel nem készíthető el  ban a személyes költségmentesség megál- 
  - csatolni kell egy darab igazolvány képet.  lapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. 
  A személyesen eljáró kérelmező a személyazono-  rendelet határozza meg. 
  sító igazolvány iránti kérelem  Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 
  előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá.  miatti pótlás esetén 
  A kérelmezőnek a kérelmet abban  Az eljárási illeték 1500 forint. 
  az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyet-  3000 forint, ha adatpontosítás miatt ideigle- 
  te meghatalmazottja jár el. A kérelmező írásképte-  nes személyazonosító igazolvány kiadása 
  lensége esetén a kérelmen ezt a tényt  szükséges. Egyéb esetekben az eljárási ille- 
  - az aláírás céljára szolgáló rovatban  ték 1500 forint. 
  - a járási hivatal "írásképtelen" bejegyzéssel tünteti  Illetékmentes a pótlás kiskorú személy sze- 
  fel.  mélyazonosító igazolványának eltulajdonítá- 
  A kérelmezőnek  sa esetén (14. életév betöltéséig). 
  - cselekvőképtelen kérelmező esetén a szülőnek  Az ügyfél költségmentességi kérelmet ter- 
  (törvényes  jeszthet elő, ha kereseti, jövedelmi és 
  képviselőnek)  vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget 
  - a kérelem ellenőrzését és az adatok valódiságát  vagy egy részét nem képes viselni. 
  aláírásával kell igazolnia.  A költségmentesség iránti kérelem részlet- 
  A személyes megjelenésében  szabályait a közigazgatási hatósági 
  - egészségügyi okból  eljárásban a személyes költségmentesség 
  - akadályozott és a 14 éven aluli  megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) 
  kérelmező az állandó személyazonosító igazol-  Korm. rendelet határozza meg 
  vány kiadására irányuló kérelmét a   

  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes   

  települési önkormányzat   

  jegyzőjénél is előterjesztheti, aki a kérelmet hala-   

  déktalanul megküldi a kérelmező   

  lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatalnak   
     
 Lakcímbejelentés A Magyarország területén élő, a nyilvántartási tör- Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvé- Első lakcímigazolvány kiállítására 
  vény hatálya alá tartozó polgár nyes képviselő vagy meghatalmazott útján ter- irányuló eljárás: illetékmentes. 
  köteles a beköltözés vagy kiköltözés után 3 mun- jeszthető elő Bejelentett lakóhely változása miatti lakcím- 
  kanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási  igazolvány csere: 
  helyének címét bejelenteni. A lakcímet, vagy an-  a lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljá- 
  nak változását, a lakcím szerint illetékes települési  rás 
  önkormányzat jegyzőjénél, vagy járási hivatal ok-  illetékmentes. 
  mányirodájában kell lakcímjelentő lapon bejelente-  Tartózkodási hely változása miatti lakcímiga- 
  ni. A lakcímbejelentő lap ingyenes. A polgár a lak-  zolvány csere: 

  címbejelentő lap hátoldalán a lakcímigazolvány  a lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljá-  
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  postázására vonatkozó információkat adja meg. A  rás illetékmentes. 
  lakcímbejelentésről a polgár igazolást kap,  Személyes adatok változása miatti 
  - mely a lakcímjelentő lap letéphető része  lakcímigazolvány csere: a lakcímigazolvány 
  - ezzel igazolhatja lakcímbejelentését addig, amíg  kiállítására irányuló eljárás illetéke 500 fo- 
  a lakcímigazolvány el nem készül.  rint. 
  A lakcímigazolványt az illetékes okmányiroda ké-  Megrongálódás miatti lakcímigazolvány cse- 
  szíti el és postázza a polgár által megadott címre.  re: a lakcímigazolvány kiállítására 
  A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs.  irányuló eljárás illetéke 1000 forint. 
  Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha:  Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 
  -az abba bejegyzett adatok megváltoztak  miatti lakcímigazolvány pótlás: -1000 forint 
  - megrongálódott  az illeték: 
  - elveszett, megsemmisült, eltulajdonították  elvesztés miatti pótláskor, 
  - hamis adatokat tartalmaz  megsemmisülés miatti pótláskor,-illeték- 
  - az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban ér-  mentes: 
  vénytelen vagy fiktív jelzéssel  az eltulajdonított lakcímigazolvány pótlása- 
  szerepel  kor. 
  - megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság  Illetékmentes: 
  - a polgár meghalt  ha a cserére a helység, az utca, vagy egyéb 
  Tartózkodási hely változása miatti lakcímigazol-  helymeghatározó adat nevének vagy szá- 
  vány csere  mának megváltozása miatt kerül sor. 
  A beköltözés vagy kiköltözés után három munka-   

  napon belül be kell jelenteni az új tartózkodási hely   

  címét.   

  Tartózkodási helyet érvényes lakóhely megléte   

  mellett lehet bejelenteni.   

  A tartózkodási helyet annak létesítésétől számított   

  öt éven belül ismételten be kell jelenteni. Az ismé-   

  telt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási   

  helye a törvény erejénél fogva megszűnik.   
     
 Vállalkozói ügyek Webes ügysegéden keresztül elektronikus úton Webes ügysegéden keresztül – adatváltozás Az eljárások díj-és illetékmentesek. 
  melyhez előzetesen ügyfélkapu regisztráció esetén kizárólagosan. Amennyiben a vállalkozó vállalkozói 
  szükséges (Lásd: ügyfélkapu regisztráció) Személyesen - bejelentés, vállalkozás igazolvány kiadását kéri az illeték mértéke 
  Személyes ügyintézés esetén az ügyintéző megszűnése esetén az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. tv. 
  elektronikus adatlapot állít elő az ügyfél  alapján a következő: 
  kérelméről, melyet kinyomtat és az ügyfél  Kiadás: 10.000 Ft 
  jóváhagyását (minden adatlapot aláír) követően  Csere: 3.000 Ft 
  lezár, majd a NAV és a KSH online kapcsolat útján  Megrongálódott, megsemmisült, elveszett 
  megküldött adószám és KSH szám megérkezését  igazolvány pótlása: 5.000 Ft. 

  követően nyilvántartásba veszi.   
 Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány kiállítása Személyes megjelenés esetén az adatok felvétele- Az eljárás személyesen vagy meghatalmazott Illetékmentes az igazolvány: 
  zése és a fényképezés az Okmányirodán történik. útján intézhető. –kiadása, 
  A jogosultságot szakvéleménnyel vagy szakható- Meghatalmazott útján történő ügyintézéshez –cseréje, 
  sági állásfoglalással kell igazolni. adatlapot kell kitölteni, amit a –érvényességi idejének meghosszabbítása. 
  Parkolás igazolványra jogosult: jogosultnak kell aláírni és fénykép csatolása 3.100 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell 
  –a súlyos mozgáskorlátozott személy, szükséges. fizetni: 
  –a látási fogyatékos,  –az elvesztés miatti pótlás, 
  –az értelmi fogyatékos,  –a lopás miatti pótlás, 
  –az autista,  –a megsemmisülés miatti pótlás esetén. 
  –a mozgásszervi fogyatékos,   

  –a vak vagy gyengénlátó.   

  Alapvető eljárási szabályok:   

  Ha a kérelem benyújtásakor szakvélemény, szak-   

  hatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a ké-   

  relemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorláto-   

  zott személy    
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  közlekedőképességének minősítését elősegítő,   

  rendelkezésre álló orvosi dokumentációit és egyéb   

  iratokat.   

  Ezen iratokat a hivatal megküldi a Rehabilitációs   

  Szakigazgatási Szerv részére a közlekedőképes-   

  ség minősítése érdekében.   

  A szakvélemény kiállítása 60 napon belül történik   

  meg, tartalmazza a közlekedőképesség súlyos   

  akadályozottságának fennállását vagy fenn nem   

  állását,   

  a következő felülvizsgálat időpontját.   
     
 Nemzeti Egységes Kártyarendszer Az eljáró ügyintéző elvégzi az aláírás és adatfelvé- Ügyfél személyes megjelenése szükséges. Az eljárás illetékmentes. 
 adatfelvételezés telezést, fényképfelvételt készít, és A diákigazolvány igényléséhez a  

  erről elektronikus úton adatlapot állít ki. közoktatásban tanuló, 14 év alatti kiskorú ta-  

   nuló esetében a törvényes képviselő  

   megjelenése szükséges  
 Ügyfélkapu regisztráció Ügyfélkapu létesítéséhez érvényes e-mail cím és Kizárólag személyesen intézhető az Az első ügyfélkapu létesítése ingyenes. 
  egyedi felhasználói név megadása Kormányablakban. További ügyfélkapu létesítésének díja 3000 
  szükséges. Az eljáró ügyintéző a kérelem benyúj-  forint 
  tását követően elvégzi a regisztrációt, melyről   

  elektronikus úton adatlapot állít ki   
     
 Adatszolgáltatás (egyedi és csoportos) az adatigénylés céljának és   730,-Ft/tétel, de legalább 3500,-Ft 

 jogalapjának igazolásával a személyi adat és lakcímnyilvántartásból    
 Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból Egyedi adatszolgáltatás:Egy személyre, Az ügyfél kérelmére személyesen 550,-Ft/tétel, de legalább 1250,-Ft 
  okmányra,gépjárműre vonatkozó adat közlése (meghatalmazott által) vagy postai úton Kapcsolatfelvétel céljából történő 
  Adategyezősség ellenőrzése  megkeresés, értesítés díja személyenként 

  Kapcsolatfelvételi eljárás  700,-Ft, de legalább 1400,-Ft 
 Lakcím fiktívvé nyilvánítása, érvénytelenítése A lakcím fiktívként vagy érvénytelenként való Az ingatlan tulajdonos kérelmére induló ügy. A Illetékmentes 
  bejegyzése a személyi adat és kérelmet 2 tanúval igazoltan kell benyújtani,  

  lakcímnyilvántartásba mely szerint a kijelentkeztetni kívánt személy  

   a visszaköltözés szándéka nélkül hagyta el az  

   adott ingatlant.  

 Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése Ügyfelet érintő lakcímadatról történő értesítés Az ügyfél kérelmére személyesen - 

  küldése   

 Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele Lakcímbejelentés korlátozása a szállásadó Az ügyfél kérelmére személyesen - 

  nyilatkozata alapján   

 Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból Az ügyfél kérelmére személyesen - 

 korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása marketing vagy kutatás céljára történő   
  adatszolgáltatás korlátozása az ügyfél kérelmére   

 Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem Útlevél-chip adattartalmának ellenőrzése, Az ügyfél kérelmére személyesen - 

  megismerése   

 Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem Tulajdoni lapról papír alapú teljes, vagy szemle Az ügyfél kérelmére személyesen vagy Papír alapú tulajdoni lap: 6250.-Ft 

  típusú hitelesített kellékekkel ellátott másolat meghatalmazott útján  
  kiállítása   

 Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat Ingatlan-nyilvántartási térképről kinyomtatott Az ügyfél kérelmére személyesen vagy Hiteles térképmásolat: 3000.-Ft 

 iránti kérelem térképmásolat hiteles vagy nem hiteles formában meghatalmazott útján Nem hiteles térképmásolat: 2400.-Ft 

 A kormányablakban azonnal intézhető ügyek    

 1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez    

 A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek    

 2. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez    
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 A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok    

 3. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez    

Földhivatali osztály     
     

Ingatlan   Az ügyfél kérelmére személyesen  

nyilvántartás   (meghatalmazott által)  

 Tulajdoni lap hiteles másolata (papír alapon)   6.250,-Ft 
     

 Tulajdoni lap hiteles másolata (elektronikus dokumentumként)   3600,-Ft 
 Elsőfokú ingatlan   6600,-Ft/ingatlan 

 -nyilvántartási eljárás (főszabály)    
 Jelzálogjog bejegyzése/ bejegyzés módosítása   12600,-Ft/ingatlan 
 Közigazgatási cím közterület   2600,-Ft/közterület 
 -név változása megkeresés alapján közterületenként    

 Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére    
 Iratmásolat   100,-/oldal 
 Társasház alapítás bejegyzése, társasházi alapító okirat módosítása   6600,-Ft/ különlap, de legfeljebb 100.000,-Ft 

 (lakásszövetkezetek)    
 Hatósági bizonyítvány ingatlan tulajdonról   3000,-Ft 

 Földkönyv vagy földkönyv kivonat   150,-Ft/ingatlan 
     

 Tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyv kivonat   200,-Ft/ingatlan 

 Területi összesítő   2.000,-Ft/település 
     

Földvédelem     
 Első fokú földvédelmi eljárás  Az ügyfél kérelmére személyesen a)1 földrészlet esetén 30 000 Ft, 
 , valamint az igénybe vehető  (meghatalmazott által) b)2–5 földrészlet esetén az első 
 jogorvoslati eljárás.   földrészlet után fizetendő 30 000 Ft, és a to- 
 Első fokú újrahasznosítási eljárás, valamint az igénybe vehető jogorvos-   vábbi földrészletek után egyenként további 
 lati eljárás   7000 Ft, 
    c)6–25 földrészlet esetén az első 5 földrész- 
    let után fizetendő 58 000 Ft, és a további 
    földrészletek után egyenként további 2000 
    Ft, 
    d)26 vagy annál több földrészlet esetén az 
    első 25 földrészlet után fizetendő 98 000 Ft, 
    és a további földrészletek után egyenként to- 

    vábbi 1000 Ft.de legfeljebb 120 000 F 
     
 Földminősítési eljárás   a)10 000 m2 
 (elsőfokú kérelem, jogorvoslat)   területnagyságot el nem érő földrészlet ese- 
    tében 20 000 Ft, 
    b)10 000–50 000 m2 területnagyság eseté- 
    ben 30 000 Ft, 
    c)50 001–100 000 m2területnagyság eseté- 
    ben 36 000 Ft, 
    d)100 001 m2feletti területnagyság esetén 
    36 000 Ft, valamint minden további 100 000 
    m2területnagyság esetén további 20 000 Ft 

    Legfeljebb 220.000,.-Ft 
     

Földhasználat Földhasználati lap másolata (papír alapon  Az ügyfél kérelmére személyesen 800,-Ft/olda 
 vagy elektronikus dokumentumként)  (meghatalmazott által)  



 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 
 

 

  A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító határozat el- 5000,-Ft 
 

  leni fellebbez  
 

Földmérés 

 Földhasználati összesítő 4000,-Ft 
 

 Az NKP Nonprofit Kft. 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes 
 

  támogatása nélkül rendelet 
 

  készített földmérési és térképészeti állami 1. számú mellékletének táblázatai tartalmaz- 
 

  alapadatok (alappontok, forgalomból kivont zák 
 

  adatok) igazgatási szolgáltatási díjai  
 

  Az NKP Nonprofit Kft. támogatásával 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes 
 

  készített földmérési és térképészeti állami rendelet 
 

  alapadatok (térképmásolatok, digitális 1. számú mellékletének táblázatai tartalmaz- 
 

  térképek) igazgatási szolgáltatási díjai. zák 
 

  Állami alapadatok közül kiemelten a hiteles 3000,-Ft 
 

  térképmásolat (szemle, teljes  
 

  Állami alapadatok közül kiemelten a nem 2.400,-F 
 

  hiteles térképmásolat  
 

  Az NKP Nonprofit Kft. által értékesített Veszprém megyei digitális ingatlan 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes 
 

  -nyilvántartási tértérképek díja rendelet 8. táblázata tartalmazza illetve 
 

   egyedi szerződések alapján 
 

  A sajátos célú földmérési és térképészeti 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes 
 

  munkák hatósági vizsgálatáért fizetendő díja rendelet 
 

   2. számú melléklete tartalmazza 
 

  A sajátos célú földmérési munkarészek hatósági vizsgálatáért és záradé- a)1–5 ingatlan esetén ingatlanonként 10 000 
 

  kolásáért, Ft, 
 

  valamint a változások térképiadatbázisban történő soron kívüli átvezeté- b)6–15 ingatlan esetén 50 000 Ft, valamit a 
 

  sének díja hatodik ingatlantól ingatlanonként további 5 
 

   000 Ft, 
 

   c)16, vagy több ingatlan esetén 100 000 Ft, 
 

   valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanon- 
 

   ként további 500 
 

   Ft 
 

Építésügyi Osztály 

Telekalakítási engedélyezési eljárás díja 14.000, Ft/földrészlet 
 

Építési engedélyezési eljárás 400 m
2

 felett igénybevett termőföld esetén 50.000,-Ft 
 

  Összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás 50.000,-Ft 
 

  Építésügyi fennmaradási engedélyezési eljárás 50.000,-Ft 
 

  A nem veszélyes hulladék kereskedelmének, közvetítésének, 19.000,-Ft 
 

  szállításának, hasznosításának, ártalmatlanításának engedélyezési  
 

  eljárása  
 

  Katonai építésügyi hatóság telekalakítási engedélyezési eljárása 19.000,-Ft 
 

Élelmiszerlánc-    
 

biztonsági és   
 

Állategészségügyi   
 

Osztály    
 

Borászati díjtételek A forgalomba hozatali engedély kiadásának és az A forgalomba 
 

  ahhoz kapcsolódó analitikai vizsgálatok díja az hozni kívánt 
 

  alábbi borászati termékek esetében: tétel 
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 -bor  
 

 -likőr  
 

 - pezsgő  
 

 - minőségi pezsgő  
 

 - illatos minőségi pezsgő  
 

 - szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor a) első 50 
 

 - gyöngyözőbor hektoliteréig 7500 
 

 - szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor b) 51-500. 
 

 - szárított szőlőből készült bor hektoliterére 
 

 - túlérett szőlőből készült bor hektoliterenként 
 

 - borecet további 120 
 

 Érzékszervi vizsgálat c) 500. hektoliterétől 
 

 3 000 
 

Takarmánybiztonsá 
Soron kívüli eljárás pótdíja 25 000 

 

  
 

ggal kapcsolatos Új takarmányok eseti jellegű előállítására, felhasználására, illetve 
150 000 

 

igazgatásszolgáltat Magyarországra történő behozatalára engedély kiadása  

 
 

ási díjak 
Kísérleti engedély módosítása 50 000 

 

 
 

 A kísérleti engedély határozott idejű meghosszabbítása 40 000 
 

 A lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű  
 

 takarmány forgalomba hozatalára, valamint a minőségében károsult 20 000 
 

A takarmányok 
takarmány felhasználására engedély kiadása.  

 

  
 

harmadik   
 

országokból való   
 

behozataláról szóló   
 

52/2005. (VI. 4.)   
 

FVM-PM együttes   
 

rendelet szerint   
 

ellenőrzésköteles   
 

nem állati eredetű   
 

termék behozatala   
 

esetén az   
 

állategészségügyi   
 

határállomásokon,   
 

illetve egyéb   
 

beléptetési   
 

pontokon fizetendő   
 

díjak 
takarmány-adalékanyag, -premix szállítmányaiként hat tonnáig 7500 

 

 
 

 takarmány-adalékanyag, -premix 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 
1200 

 

 46 tonnáig tonnánként  

  
 

 takarmány-adalékanyag, -premix 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként 
60 000 

 

 (legfeljebb 60 tonna)  

  
 

 takarmány-keverék szállítmányaiként hat tonnáig 7000 
 

 takarmány-keverék 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig 
1000 

 

 tonnánként  

  
 

 takarmány-keverék 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 90 
50 000 

 

 tonna)  

  
 

 takarmány-alapanyag szállítmányaiként hat tonnáig 3500 
 

 takarmány-alapanyag 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig 
550 

 

 tonnánként  

  
 

 takarmány-alapanyag 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 
27 000 

 

 
120 tonna)  
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Élelmiszerhigiéniai  
 

hatósági  
 

vizsgálatok alapdíja  
 

(a létesítménybe  
 

beérkezett állatok  
 

darabszámára  
 

vonatkozóan):  
 

Patás állatok  
 

húsvizsgálata  
 

(Ft/darab)  
 

felnőtt szarvasmarhafélék egyedenként 800 
 

szarvasmarhafélék 6 hónapos korig egyedenként 320 
 

egypatások és lófélék egyedenként 500 
 

sertés: állatok, amelyek hasított testének tömege  
 

25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálattal 80 
 

25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül 30 
 

legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálattal 150 
 

legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül 100 
 

juh vagy kecske, amely vágott testének tömege  
 

12 kg-nál kevesebb egyedenként 30 
 

legalább 12 kg egyedenként 45 
 

Baromfi  
 

húsvizsgálata  
 

(Ft/darab)  
 

Gallus nembe tartozó baromfi és gyöngytyúk egyedenként 1 
 

kacsa és lúd egyedenként 2 
 

pulyka egyedenként 5 
 

tenyésztett nyúl egyedenként 1 
 

strucc, emu, nandu, kazuár egyedenként 90 
 

baromfi a strucc, emu, nandu és kazuár kivételével és a nyúl 
18 

 

kistermelőnél egyedenként  

 
 

Vadon élő állatok  
 

húsvizsgálata  
 

(Ft/darab)  
 

Apróvad 2 
 

Nagyvad  
 

vaddisznó egyedenként 270 
 

egyéb nagyvad egyedenként 90 
 

Halak és  
 

akvakulturában  
 

tenyésztett állatok  
 

vizsgálata  
 

az első 50 tonnáig az adott hónapban megkezdett tonnánként 180 
 

50 tonna fölött megkezdett tonnánként 90 
 

Állategészségügyi,  
 

állatvédelmi  
 

hatósági díjak  
 

Ménes, gulya, csorda, nyáj, konda, csürhe, baromfi- és halállomány stb.  
 

hatósági vizsgálata az ügyfél kérelmére az állatok tartási helyén, 13 000 
 

alkalmanként,  
 

A veszettség ellen oltott ebek védőoltásának igazolása és járványügyi 
260 

 

nyilvántartásba vétele  

 
 

A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezése  
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Tartás engedélyezése 25 000 
 

A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 20 000 
 

A tartás engedélyezésére irányuló fellebbezési eljárás díja 25 000 
 

A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló 
20 000 

 

fellebbezési eljárás díja  

 
 

Kisállat-kereskedés engedélyezése 20 000 
 

Állategészségügyi felügyelet alá tartozó rendezvények hatósági 
7000 

 

állatorvosi felügyelete megkezdett óránként  

 
 

Állategészségügyi  
 

határállomásokon  
 

fizetett alapdíjak  
 

Állategészségügyi ellenőrzésköteles élő állatok, állati eredetű  
 

élelmiszerek, állati melléktermékek, állati eredetű takarmányok és  
 

szaporítóanyagok Európai Unióba történő beléptetése  
 

hat tonnáig szállítmányonként 16 500 
 

6 tonna fölött 46 tonnáig tonnánként 2 700 
 

46 tonna fölött szállítmányonként 126 000 
 

Élő állatok és állati termékek Európai Unión keresztül történő  
 

átszállítása  
 

Áruk és élő állatok Európai Unión keresztüli átszállítására vonatkozó 
9 000 

 

hatósági ellenőrzésének alapdíja  

 
 

Az alapdíjhoz ellenőrzésenként, az ellenőrzést végző személyek 
6 000 

 

valamennyi tagjára számítva negyedóránként hozzáadódó díj  

 
 

A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló  
 

52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelet kivételével egyéb, külön  
 

jogszabály szerint meghatározott ellenőrzésköteles termék  
 

hat tonnáig szállítmányonként 16 500 
 

6 tonna fölött 46 tonnáig tonnánként 2 700 
 

46 tonna fölött szállítmányonként 126 000 
 

Állategészségügyi határállomáson történő állatszállítás állatvédelmi 
12 500 

 

ellenőrzése és bizonylatolása az EU-fuvarozók részére, esetenként  

 
 

Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya  
 

esetén az alapdíjon felül fizetendő díjak  
 

Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén 
Alapdíj 

 

munkanapokon 6-22 óra között fizetendő  

 
 

Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén  
 

munkanapokon 22-6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti 5000 
 

napokon az 5.1-5.4. pontokban foglalt díjon felül fizetendő  
 

Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén  
 

munkanapokon 6-22 óra között az 5.1-5.3. pontokban foglalt díjon felül 14 000 
 

fizetendő  
 

Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén  
 

munkanapokon 22-6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti 17000 
 

napokon az 5.1-5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő  
 

Állatgyógyászati  
 

készítmények,  
 

törzskönyvezési és  
 

gyógyszergyártási  
 

engedélyezési díja  
 

Állatgyógyászati gyógyszerkészítmények törzskönyvi  
 

dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése, és  
 

engedélyezése  
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Egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmény  
 

új forgalomba hozatali engedély nemzeti eljárásban 600 000 
 

további hatáserősség 200 000 
 

I.B. típusú módosítás 80 000 
 

II. típusú módosítás 250 000 
 

forgalomba hozatali engedély megújítása 200 000 
 

kiterjesztés 350 000 
 

Javallat nélküli homeopátiás készítmény egyszerűsített eljárással  
 

új forgalomba hozatali engedély 100 000 
 

I.B. típusú módosítás 40 000 
 

kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás 80 000 
 

forgalomba hozatali engedély megújítása 60 000 
 

Vérkészítmények  
 

új forgalomba hozatali engedély 55 000 
 

módosítás 25 000 
 

Nemzeti eljárás esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén  
 

(MUMS)) a díjak 50%-kal csökkentettek  
 

Immunológiai állatgyógyászati készítmények törzskönyvi  
 

dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése,  
 

engedélyezése nemzeti eljárás esetén  
 

Oltóanyag:  
 

új forgalomba hozatali engedély 700 000 
 

I.B. típusú módosítás 100 000 
 

kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás 300 000 
 

forgalomba hozatali engedély megújítása 240 000 
 

In vivo diagnosztikum:  
 

új forgalomba hozatali engedély 220 000 
 

I.B. típusú módosítás 40 000 
 

kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás 120 000 
 

forgalomba hozatali engedély megújítása 70 000 
 

Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának  
 

elbírálása, értékelő jelentés készítése és engedélyezés kölcsönös  
 

elismerésen alapuló eljárás (MRP) esetén (ritka állatfajok és ritka  
 

alkalmazások esetén (MUMS)) a díjak 50%-kal csökkentettek  
 

amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) 800 000 
 

amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) további 
200 000 

 

hatáserősségenként  

 
 

amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) 400 000 
 

amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) további hatáserősség 100 000 
 

I.B. típusú módosítás 80 000 
 

II. típusú módosítás 250 000 
 

forgalomba hozatali engedély megújítása 200 000 
 

kiterjesztés 350 000 
 

Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának  
 

elbírálása, értékelő jelentés készítése és engedélyezés decentralizált  
 

eljárás (DCP) esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén  
 

(MUMS) a díjak 50%-kal csökkentettek)  
 

amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) 1 200 000 
 

amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) további 
300 000 

 

hatáserősség  

 
 

amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) 400 000 
 

amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) további hatáserősség 100 000 
 

I.B. típusú módosítás 80 000 
 

II. típusú módosítás 250 000 
  



 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

forgalomba hozatali engedély megújítása 200 000 
 

kiterjesztés 350 000 
 

Állatok részére szolgáló egyéb termékek dokumentációjának  
 

elbírálása, értékelő jelentés készítése, engedélyezése,  
 

nyilvántartásba vétele  
 

Állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmény  
 

nyilvántartásba vétel 20 000 
 

Állatgyógyászatban használatos ápolószer:  
 

nyilvántartásba vétel 10 000 
 

Állatgyógyászatban használatos segédanyag:  
 

nyilvántartásba vétel 5 000 
 

Állategészségügyi biocid termék  
 

új forgalomba hozatali engedély 150 000 
 

módosítás 100 000 
 

Egyéb díjak  
 

Biocid termék állategészségügyi vizsgálata 60 000 
 

Állatgyógyászati készítmény SPC, használati utasítás és/vagy 
15 000 

 

csomagolóanyag szöveg vizsgálata (hatáserősségenként)  

 
 

Állatgyógyászati készítmény I.A. típusú bejelentésének adminisztrációs 
30 000 

 

költsége  

 
 

Visszavonás vagy az eljárás megszüntetésének adminisztrációs költsége  
 

az érdemi értékelés megkezdése előtt; a forgalombahozatali engedély 30 000 
 

visszavonása  
 

Gyakorlati kipróbálási engedély 80 000 
 

Törzskönyvi igazolás 30 000 
 

Eseti engedély 100 000 
 

Behozatali engedély 40 000 
 

Forgalomba hozatali engedélyt nem igénylő állatgyógyászati gyógyszer 
30 000 

 

készítmények nyilvántartásba vétele  

 
 

Hatósági bizonylat (OBPR) kibocsátása (minőségi bizonylat bírálatán 
30 000 

 

alapul)  

 
 

Hatósági vizsgálati bizonylat (OCABR) kibocsátása (egyéb  
 

jogszabályokban szabályozott, OMCL laboratóriumban végzett vizsgálat 30 000 
 

eredményéhez kötött)  
 

Gyógyszergyártás, nagykereskedelem, kiskereskedelem, PSUR,  
 

alaki hibás engedély, egyéb hatósági eljárások  
 

Gyógyszergyártási engedély kiadása 100 000 
 

Gyógyszergyártási engedély módosítása 50 000 
 

Gyógyszergyártási engedély kiadásához vagy módosításához 
100 000 

 

kapcsolódó GMP inspekció  

 
 

Gyógyszergyártási engedély kiadása másodlagos csomagolóhely vagy 
50 000 

 

ektoparazitikum gyártó számára  

 
 

Gyógyszergyártási engedély módosítása másodlagos csomagolóhely 
25 000 

 

vagy ektoparazitikum gyártó számára  

 
 

Gyógyszergyártási engedély kiadásához vagy módosításához  
 

kapcsolódó másodlagos csomagolóhelyen vagy ektoparazitikum 50 000 
 

gyártónál végzett GMP inspekció  
 

Kérelemre GMP igazolás, angol nyelvű gyógyszergyártási engedély, 
30 000 

 

angol nyelvű inspekciós jelentés, illetve összefoglaló kiadása  

 
 

Alaki hibás engedély gyártási tételenként 20 000 
 

Általános alaki hibás engedély készítményenként 85 000 
 

GMP igazolás kiadása a 3. országbeli gyártó részére nemzeti, MRP, DCP 750 000 
  



 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

 eljárás keretében; kérelmező a díjon felül közvetlenül fizeti a kiutazás és  
 

Ökológiai 
a kint tartózkodás költségeit  

 

  
 

gazdálkodással   
 

kapcsolatos   
 

igazgatási   
 

szolgáltatási díjak   
 

 A kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése  
 

 Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználásának 
25 000 

 

 engedélyezése  

  
 

 Mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai takarmány felhasználása 25 000 
 

 Mezőgazdasági eredetű összetevő tagállami engedélyezése 88 000 
 

 Állatok kötött tartásának engedélyezése 25 000 
 

 A beporzás céljára tartott méhészeti termelőegységek működtetésének 
25 000 

 

 engedélyezése  

  
 

 Nem ökológiai méhviasz felhasználásának engedélyezése 25 000 
 

 Hústermelés céljából tartott kifejlett szarvasmarha épületen belüli végső 
25 000 

 

 hízlalásának engedélyezése  

  
 

 Katasztrófahelyzetekkel kapcsolatos kérelmek jóváhagyása 25 000 
 

 Az Öko EK rendelet alapján elismert országok listáján nem szereplő  
 

 harmadik országokból származó ökológiai termékek  
 

 forgalmazásának engedélyezése  
 

 Növényi alaptermék forgalmazásának engedélyezése 44 700 
 

 Növényi eredetű feldolgozott élelmiszer forgalmazásának engedélyezése 44 700 
 

 Állati eredetű élelmiszer forgalmazásának engedélyezése 44 700 
 

 Takarmány forgalmazásának engedélyezése 44 700 
 

 Élőállat forgalmazásának engedélyezése 44 700 
 

 Egyéb ökológiai gazdálkodással összefüggő engedélyezési  
 

 eljárások az Öko EK rendelet alapján  
 

 Párhuzamos termelés jóváhagyása 25 000 
 

 Megelőző időszak átállási időszak részeként történő engedélyezése 25 000 
 

 Állattartó épületben az előírtnál kisebb férőhely alkalmazásának 
25 000 

 

 engedélyezése  

  
 

 Ökológiai státusz megtartásának engedélyezése Öko EK rendelet alapján 25 000 
 

 Tanúsítással összefüggő eljárások  
 

 Tanúsító szervezet elismerése 265 500 
 

Növényvédőszer és 
Privát feltételrendszer elismerése 44 200 

 

  
 

termésnövelő   
 

anyag   
 

engedélyezési díjak   
 

8.1. Hatóanyagok engedélyezése  
 

8.1.1. 
A Dosszié teljességének vizsgálata, ha Magyarország a jelentéstevő  

 

ország  
 

  
 

8.1.1.1. Kémiai növényvédő szer hatóanyagok esetén 1 000 000 
 

8.1.1.2. Mikroorganizmusok, vírusok esetében 750 000 
 

 Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (Növényi kivonatok,  
 

8.1.1.3. feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, 500 000 
 

 hatásjavítók stb.)  
 

8.1.2. 
Dosszié kiértékelése a hatóanyag pozitív listára való felvételéhez, vagy  

 

megújításához, ha Magyarország a jelentéstevő tagállam  
 

  
 

8.1.2.1. Kémiai hatóanyagok esetén 25 000 000 
 

8.1.2.2. Mikroorganizmusok, vírusok esetében 12 500 000 
  



 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

 Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (Növényi kivonatok,  
 

8.1.2.3. feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, 8 000 000 
 

 hatásjavítók stb.)  
 

8.1.3. 
Dosszié kiértékelése a hatóanyag pozitív listára való felvételéhez, vagy  

 

megújításához, ha Magyarország társ-jelentéstevő tagállam (co-RMS)  
 

  
 

8.1.3.1. Monográfia felülvizsgálat 2 500 000 
 

8.1.3.2. Monográfia felülvizsgálat egy szakterületre 300 000 
 

8.1.3.3. Értékelés szakterületenként 2 000 000 
 

8.2. Növényvédő szerek nemzeti engedélyezése  
 

8.2.1. Szakterületi értékelések díjai  
 

8.2.1.1. 
Szakterületi értékelések Európai Uniós vagy zonális engedélyezéshez,  

 

illetve engedély-módosításhoz  
 

  
 

8.2.1.1.1. Készítmény - dosszié teljességének vizsgálata 500 000 
 

8.2.1.1.2. Hatóanyagok kémiai azonossága (ld. 8.6.1. pont) 
 

8.2.1.1.3. Fizikai-kémiai tulajdonságok 500 000 
 

8.2.1.1.4. Analitika 500 000 
 

8.2.1.1.5. Toxikológia 800 000 
 

8.2.1.1.6. Felhasználói kockázat 300 000 
 

8.2.1.1.7. Szermaradék 700 000 
 

8.2.1.1.8. Környezeti sors és viselkedés 700 000 
 

8.2.1.1.9. Ökotoxikológia 1 200 000 
 

8.2.1.1.10. Hatékonyság 700 000 
 

8.2.1.1.11. Egyszerűsített értékelés A fenti összegek 40%-a 
 

8.2.2. 
Szakterületi értékelések magyar nyelvű nemzeti engedélyezéshez,  

 

illetve, engedély-módosításhoz  
 

  
 

8.2.2.1. Készítmény - dosszié teljességének ellenőrzése 100 000 
 

8.2.2.2. Hatóanyagok kémiai azonossága (ld. 8.6.1. pont) 
 

8.2.2.3. Fizikai-kémiai tulajdonságok 150 000 
 

8.2.2.4. Analitika 150 000 
 

8.2.2.5. Toxikológia 200 000 
 

8.2.2.6. Felhasználói kockázat 100 000 
 

8.2.2.7. Szermaradék 200 000 
 

8.2.2.8. Környezeti sors és viselkedés 200 000 
 

8.2.2.9. Ökotoxikológia 300 000 
 

8.2.2.10. Hatékonyság 200 000 
 

8.2.2.11. Egyszerűsített értékelés A fenti összegek 40%-a 
 

8.3. 
Növényvédő szerek engedélyezése zonális értékelés alapján, ha  

 

Magyarország a zonális értékelő tagállam (z-RMS)  
 

  
 

8.3.1. Törzs dosszié kiértékelése  
 

8.3.1.1. Kémiai készítmények esetén 6 000 000 
 

8.3.1.2. Mikroorganizmusok, vírusok esetében 4 000 000 
 

 Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (növényi kivonatok,  
 

8.3.1.3. feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, 3 000 000 
 

 hatásjavítók stb.) 
a 8.3.1. pont alatti alapdíjak 

 

8.3.1.4. Nemzeti ideiglenes (3 éves) engedély új hatóanyagú készítményre 
 

25%-a  

  
 

  a 8.3.1. pont alatti alapdíjak plusz 
 

8.3.1.5. Két, vagy több hatóanyagú készítmény engedélyezése esetén hatóanyagonként 
 

  25%-kal növelt értéke 
 

  A 8.2.1.1 
 

 
Növényvédő szerek engedélyezése zonális értékelés alapján, ha 

szerinti 
 

8.4. szakterületi  

Magyarország a zonális értékelő társjelentéstevő (co-zRMS) 
 

 értékelések  

  
 

  alapján 
  



A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

8.5. 
Növényvédő szerek engedélyezése kölcsönös elismerés alapján, ha 

1 500 000 
 

Magyarország átvevő tagállam  

8.5.1 
 

 

Engedély módosításának átvétele, ha további értékelés szükséges 600 000 
 

8.5.2. Engedély módosításának átvétele további értékelés nélkül 300 000 
 

8.6. Növényvédő szerek újraengedélyezése (engedélyek felülvizsgálata)  
 

8.6.1. 
Hatóanyag azonosságának megállapítása hatóanyagonként a pozitív  

 

listára való felvétel után, vagy megújítás után  
 

  
 

 (step 1)  
 

8.6.1.1 Az adattulajdonos, illetve annak képviselője esetén 100 000 
 

8.6.1.2. 
A felülvizsgálat az adattulajdonostól kapott hozzájáruló nyilatkozattal 

150 000 
 

történik  

  
 

8.6.1.3. 
A hatóanyag azonosságának megállapítása egyéb hatóanyag-forrásból  

 

történik  
 

  
 

8.6.1.3.1. Egyéb hatóanyag forrás értékelése 150 000 
 

8.6.1.3.2. Ekvivalencia jelentés készítése 500 000 
 

8.6.2. Készítmény nemzeti szintű újraengedélyezése (step2)  
 

8.6.2.1. Készítmény dosszié kiértékelése és újraengedélyezés  
 

8.6.2.1.1. Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén 2 500 000 
 

 Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású  
 

8.6.2.1.2. anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás- 1 500 000 
 

8.6.3. 

fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében  
 

Készítmény zonális értékelése és újraengedélyezése, ha  
 

 Magyarország a zonális értékelő tagállam (zRMS)  
 

8.6.3.1. Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén 5 000 000 
 

 Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású  
 

8.6.3.2 anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás- 3 000 000 
 

 fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében 
a 8.6.3 pont alatti alapdíjak plusz 

 

  
 

8.6.3.3. Két, vagy több hatóanyagú készítmény engedélyezése esetén hatóanyagonként 
 

8.6.4. Újraengedélyezés más tagállam által készített értékelés 
25%-kal növelt értéke 

 

 
 

 felhasználásával  
 

8.6.4.1. Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén 1 000 000 
 

 Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású  
 

8.6.4.2. anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás- 500 000 
 

 fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében  
 

8.7. 
Növényvédő szernek nem minősülő termékek nemzeti  

 

engedélyezése  
 

  
 

8.7.1. 
Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, 

300 000 
 

védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók  

  
 

8.7.2. Növényvédelmi célú eszközök (pl. csapdák), makroszervezetek 100 000 
 

8.8. Engedélyezés a már elvégzett értékelések felhasználásával 
Származtatott 

 

  
 

  engedély díja + 
 

  az új egyedi 
 

8.8.1. Új formuláció értékelése a már elvégzett értékelések felhasználásával 
szakterületi 

 

értékelések  

  
 

  díja 8.2.1. 
 

  vagy 8.2.2. 
 

  szerint 
 

8.8.2. Alkalmazáshoz készre hígított termékek engedélyezése a már elvégzett Származtatott 
 

 értékelések felhasználásával engedély díja + 
 

  az új egyedi 
 

  szakterületi 
 

  értékelések 
  



 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

  díja 8.2.1. 
 

  vagy 8.2.2. 
 

  szerint 
 

8.9. Ikercsomagban történő forgalomba hozatal engedélyezése 300 000 
 

8.10. Engedélymódosítás  
 

8.10.1. Az engedély módosítása, vagy érvényességének meghosszabbítása 
8.2.1. vagy 

 

  
 

8.10.1.1. Módosítás szakmai értékelés alapján szakterületenként 
8.2.2. 

 

figyelembe-  

  
 

  vételével 
 

8.10.1.2. Szakterületi értékelést nem igénylő módosítás 25 000 
 

8.10.2. Engedély kiterjesztése kisebb jelentőségű felhasználásokra (kiskultúra) 150 000 
 

8.10.3. Címkétől eltérő felhasználási engedély (off-label) 150 000 
 

8.11. Címke-felülvizsgálat 50 000 
 

8.12. Kísérleti engedély  
 

8.12.1. 
Magyarországon még forgalomban nem lévő hatóanyagot tartalmazó 

50 000 
 

növényvédő szerre (készítményenként és kultúránként)  

  
 

8.12.2. 
Magyarországon forgalomban lévő hatóanyagot tartalmazó növényvédő 

15 000 
 

szerre (készítményenként és kultúránként)  

  
 

8.12.3. 
Bemutató vizsgálatok / premarketing tevékenység engedélyezése 

25 000 
 

(kultúránként)  

  
 

 Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély már  
 

 engedélyezett készítményre  
 

8.13. Engedélyezett növényvédő szer vagy növényvédő szernek nem  
 

 minősülő termék előírt felhasználásától eltérő módja esetén  
 

 (kultúránként) a 8.2.2. szerinti szakterületi értékelés nélkül  
 

8.14. 
Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély nem 

150 000 
 

engedélyezett készítményre  

  
 

8.15. Párhuzamos behozatal engedélyezése  
 

8.15.1. Párhuzamos behozatal kereskedelmi célra 500 000 
 

8.15.2. A termelő által saját felhasználásra történő behozatal 20 000 
 

8.16. Származtatott engedélyek  
 

8.16.1. 
Származtatott engedély - más kereskedelmi név használata már 

50 000 
 

engedélyezett készítményre  

 

Az 
 

  
 

8.16.2. Új engedély kiadása egy már meglévő engedély értékelése alapján 
alkalmazandó 

 

engedélyezési  

  
 

  díj 25%-a 
 

8.17. Növényvédőszer-maradék határérték megállapítása, módosítása 500 000 
 

8.18. Termésnövelő anyag engedélyezési díjak  
 

8.18.1. Egyedi engedélyezés  
 

 Műtrágyák, szerves trágyák, gilisztahumusz, talajjavító anyagok,  
 

8.18.1.1. termesztő közegek ásványi trágyák, mikrobiológiai készítmények, talaj- 100 000 
 

 és növénykondicionáló anyagok engedélyezése  
 

8.18.1.2. Komposztok, engedélyezése 150 000 
 

8.18.2. Termékcsalád engedélyezése  
 

 Műtrágyák, szerves trágyák, gilisztahumusz, talajjavító anyagok,  
 

8.18.2.1. termesztő közegek ásványi trágyák, mikrobiológiai készítmények, talaj- 200 000 
 

 és növénykondicionáló anyagok engedélyezése (maximum 3 tag)  
 

8.18.2.2. Komposztok, engedélyezése (maximum 3 tag) 300 000 
 

8.18.2.3. 
Ha a termékcsalád 3-nál több családtagból áll, minden további családtag 

30 000 
 

engedélyezése  

8.18.3. 
 

 

Engedélyokirat módosítása, kiegészítése  
 

8.18.3.1. 
Szakterületi módosítás (vizsgálati adatokhoz kötött kultúra-kiterjesztés, 

30 000 
 

technológiamódosítás)  

  
  



 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

8.18.3.2. Termékcsalád bővítése, családtagonként 100 000 
 

8.18.3.3. Szakterületi értékelést nem igénylő módosítás 25 000 
 

8.18.4. 
Védelem egyenértékűség vizsgálata az áruk kölcsönös elismerése során 

50 000 
 

terméktípusonként  

8.18.5. 
 

 

Védelem egyenértékűségi határozat kiadása  
 

8.18.5.1. Egy termék esetében 200 000 
 

8.18.5.2. Termékcsalád esetében (maximum 3 tag) 250 000 
 

8.18.5.3. 
Ha a termékcsalád 3-nál több családtagból áll, minden további családtag 

30 000 
 

esetében  

8.18.6. 
 

 

Kísérleti engedély 15 000 
 

8.18.7 
Hulladékot tartalmazó termésnövelő anyag (komposzt kivételével) 

25% 
 

kiegészítő eljárási díja  

8.18.8.
44

 
 

 

További márkanév használat nevenként és készítményenként 25 000 
 

8.19. Vizsgálóhely GEP (Good Experimental Practice) elismerése  
 

8.19.1. Vizsgálóhely inspekciója és elismerése 500 000 
 

8.19.2. Vizsgálóhely ismételt inspekciója 250 000 
 

Egyéb   
 

növényvédelmi   
 

eljárások díjai   
 

9.1. Növényvédelmi gépek típusminősítési és felülvizsgálati eljárási díjai  
 

9.1.1. Növényvédelmi gépek típusminősítési eljárásai  
 

9.1.1.1. Hordozható permetezőgépek típusminősítési eljárásai  
 

9.1.1.1.1. Dokumentumok alapján 37 500 
 

9.1.1.1.2. Az ügyfél kérelmére indult szemle alapján 50 000 
 

9.1.1.1.3. Vizsgálat alapján 62 500 
 

9.1.1.2. Egyéb növényvédelmi gépek típusminősítési eljárásai  
 

9.1.1.2.1. Dokumentumok alapján 37 500 
 

9.1.1.2.2. Az ügyfél kérelmére indult szemle alapján 125 000 
 

9.1.1.2.3. Vizsgálat alapján 500 000 
 

9.1.2. 
Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata az ügyfél kérelmére indított  

 

eljárás esetén  
 

  
 

9.1.2.1. Felülvizsgáló állomások tanúsítása (állomásonként) 500 000 
 

9.1.2.2. Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata (gépenként) 40 000 
 

9.1.2.3. 
Időszakos felülvizsgálati rendszer fenntartása (elvégzett 

4 000 
 

felülvizsgálatonként)  

  
 

9.2. Növényvédelmi engedélyezési eljárások díjai  
 

 Növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási valamint  
 

9.2.1. munkavégzésre jogosító engedély kiadása, újbóli kiadása, érvényességi 4 000 
 

 idő bejegyzése, az engedély cseréje  
 

9.2.2. 
Légi mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedély kiadásának, 

4 000 
 

érvényességi idő bejegyzésének, engedély cseréjének díja  

  
 

9.2.3. Kijuttatási terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása 5 000 
 

9.2.4. 
Jóváhagyott kijuttatási tervhez nem kapcsolódó egyedi légi permetezési 

5 000 
 

kérelem elbírálása  

  
 

Növényegészség-   
 

ügyi vizsgálatok   
 

díja   
 

10.1. Belső növényegészségügyi vizsgálatok  
 

10.1.1. Vizsgálatra bejelentett, szaporítási célra használt napraforgó (Helianthus  
 

 annuus), lucerna (Medicago sativa), bab (Phaseolus sp.) cukorrépa (Beta  
 

 vulgaris) magtermő állományainak vizuális termőhelyi vizsgálata  
 

 táblánként, laboratóriumi vizsgálatok nélkül. Vetőburgonya (Solanum  
 

 tuberosum), (szuperelit, elit és utántermesztett fokozatú, valamint  
  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200063.VM#lbj43id1165


 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

 nemesítésből és honosításból származó) területek vizuális termőhelyi  

 vizsgálata táblánként, termesztő-berendezésenként, laboratóriumi  

 vizsgálatok nélkül.  

10.1.1.1. 8 hektárig vagy 8 termesztőberendezésig 6 000 

10.1.1.2. azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként 750 
 Vizsgálatra bejelentett, szaporítási célra használt zöldségfélék (Allium  

 cepa, Allium porrum, Allium schoenoprasum, Capsicum annuum,  

 Lycopersicon esculentum) és valamennyi továbbszaporításra termesztett  

10.1.2. lágyszárú növény (kivéve burgonya), valamint gumók, hagymák,  

 rhizómák illetve azok magtermő és ültetésre szánt állományainak vizuális  

 termőhelyi vizsgálata táblánként, termesztő berendezésenként, és  

 vizsgálatonként, laboratóriumi vizsgálat nélkül  

10.1.2.1. 6 hektárig vagy 6 termesztőberendezésig 6 000 

10.1.2.2. azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként 880 

10.1.3. Telepítés illetve ültetés előtti termőhelyi vizsgálat táblánként:  

 Központi és üzemi törzsültetvény, törzsgyümölcsös, alany anyatelep,  

10.1.3.1. szőlő-, gyümölcs, dísz- és egyéb faiskola, erdészeti csemetekert 
előzetes vizsgálata, valamint területváltoztatás engedélyezését megelőző 
vizsgálat laboratóriumi vizsgálat nélkül  

10.1.3.1.1. 2 hektárig 6 000 

10.1.3.1.2. azon felül hektáronként 3 000 

10.1.3.2. Faiskolai lerakatok, árudák, forgalmazóhelyek alkalmassági vizsgálata  

10.1.3.2.1. vizsgálatonként 6 500 
 Egyéb, a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes  

 szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú mellékletében,  

10.1.3.3. illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és NÉBIH által elrendelt, 

meghatározott növények termőhelyi vizsgálata táblánként, termesztő 

berendezésenként és vizsgálatonként, laboratóriumi vizsgálat nélkül.  

10.1.3.3.1. 
1 hektárig vagy 1 termesztő berendezésig, telephelyenként, 

6 000 
 

vizsgálatonként  

  
 

10.1.3.3.2. 
azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként és 

4 500 
 

vizsgálatonként  

10.1.4. 
 

 

Faiskolák termőhelyi vizsgálata táblánként  
 

 Árutermelő szőlő-, gyümölcs- és bogyós gyümölcsű faiskolák,  
 

10.1.4.1. alanytelepítés, magvetés, bejelentett házi, átmeneti (szűrő) és 

elit faiskolák 

10.1.4.1.1. hektáronként és vizsgálatonként 9 500 
 

10.1.4.2. Erdészeti csemetekertek, díszfaiskolák  
 

10.1.4.2.1. 2 hektárig vizsgálatonként 6 000 
 

10.1.4.2.2. azon felül hektáronként és vizsgálatonként 3 000 
 

10.1.5. 
Központi és üzemi törzsültetvények termőhelyi vizsgálata  

 

termőhelyenként  
 

  
 

10.1.5.1. Törzses gyümölcsfajok: szemzőhajtás-termő és magtermő fák 
(vírusvizsgálatban részesült egyedekre csak vírusvizsgálati díjtétel)  

10.1.5.1.1. 100 darabig és vizsgálatonként 6 000 
 

10.1.5.1.2. azon felül 10 darabonként és vizsgálatonként 450 
 

10.1.5.2 Szőlő, bogyós gyümölcsű ültetvények, vegetatív anyatelepek  
 

10.1.5.2.1. hektáronként és vizsgálatonként 15 000 
 

10.1.5.3 Örökzöldek, díszfák, díszcserjék (hektáronként)  
 

10.1.5.3.1. hektáronként és vizsgálatonként 15 000 
 

10.1.6. 
Továbbszaporításra engedélyezett ültetvények, szaporításra kijelölt fák  

 

termőhelyi vizsgálata termőhelyenként  
 

  
 

10.1.6.1. Szemzőhajtás- és magtermő fa, törzskönyvezett, illetve törzskönyvi 
előjegyzésbe vett növények  

10.1.6.1.1. 25 fáig vizsgálatonként 6 000 



 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

10.1.6.1.2. azon felül darabonként és vizsgálatonként 240 
 

10.1.6.2. 
Szőlő és bogyós gyümölcsű ültetvények, dísznövények, vegetatív  

 

alanytelepek  
 

  
 

10.1.6.2.1. 2 hektárig vagy 2 termesztő berendezésig vizsgálatonként 6 000 
 

10.1.6.2.2. 
azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként és 

3 000 
 

vizsgálatonként  

  
 

10.1.6.3. 
Faiskola vetőmagvak fémzárolását megelőző növény-egészségügyi  

 

vizsgálata  
 

  
 

10.1.6.3.1. 1000 kg-ig vizsgálatonként 6 000 
 

10.1.6.3.2. azon felül 100 kg-onként és vizsgálatonként 6 00 
 

10.1.7. Faiskolai lerakatok, árudák vizsgálata  
 

10.1.7.1. vizsgálatonként 6 000 
 

 Termelő által megrendelt, vetőmagtermő, ültetésre szánt és egyéb  
 

 növények állományainak termőhelyi vizsgálata, export előzetes  
 

10.1.8. vizsgálata, táblánként, termesztő berendezésenként, és vizsgálatonként,  
 

 laboratóriumi vizsgálat nélkül (pl. hibridkukorica (Zea mays), borsó  
 

 (Pisum sativum), stb.)  
 

10.1.8.1. 5 hektárig 6 000 
 

10.1.8.2. azon felül hektáronként 900 
 

10.1.9. 
Növényútlevél-címke darabonként (kivéve a NÉBIH NKI által kiadott  

 

növényútlevél-címkék)  
 

  
 

10.1.9.1. A megrendelőnek kiadott növényútlevél-címke darabonként 30 
 

10.1.9.2. A szolgálat által kiállított növényútlevél, csereútlevél darabonként 270 
 

10.1.10. 
Terménytárolók kérelemre történő helyszíni vizsgálata tárolóhelyenként,  

 

a betárolt termény mennyisége szerint:  
 

  
 

10.1.10.1. üres raktár 5 700 
 

10.1.10.2. 
Tárolt termény: az elvégzett munka a tárolt termény mennyiségével  

 

arányos  
 

  
 

10.1.10.2.1. 250 tonnáig 8 000 
 

10.1.10.2.2. azon felül 10 tonnánként 300 
 

10.1.11. 
Előzetes (növény-egészségügyi) vizsgálat: fa-csomagolóanyag  

 

kezeléséhez, előállításához, javításához  
 

  
 

10.1.11.1. telephelyenként és vizsgálatonként 8 000 
 

 Külső növényegészségügyi vizsgálatok - Postaküldemények,  
 

10.2. útipoggyász, darabáru okmány, azonosság és növény-egészségügyi  
 

 vizsgálata laboratóriumi vizsgálat nélkül:  
 

10.2.1. 
1 000 Ft értékhatárig díjmentes, növény-egészségügyi bizonyítvány 

270 
 

kiállítása esetén azonban  

  
 

10.2.2. 1 000-5 000 Ft közötti értéknél 1 100 
 

10.2.3. 
5 000 Ft feletti értéknél, két tonna összsúlyt meg nem haladó küldemény 

2 200 
 

esetén  

  
 

 Vasúti kocsi, gép- és egyéb jármű, repülőgép, illetve  
 

10.3. hajóküldemények vizsgálata megkezdett tíz tonnánként,  
 

 laboratóriumi vizsgálat nélkül:  
 

10.3.1. 
Vegetatív, gumós, hagymás szaporítóanyagok, élő növény, vetőmagvak, 

9 800 
 

vetőburgonya  

  
 

 Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvai, azok őrleményei,  
 

10.3.2. azokból készült takarmánykeverékek és alapanyagok, friss zöldség és 3 900 
 

 gyümölcs, héjas gyümölcsűek, étkezési és ipari burgonya  
 

10.3.2.1 
500 tonna felett a küldemény vizsgálatára átalánydíj fizetendő, melynek 

200 000 
 

összege  

  
 

10.3.3. Egyéb növényi termékek, vágott virágok 2 600 
 

10.3.4. 
Nyitott vasúti vagonban szállított tranzit, re-export szállítmányok vizsgálat 

3 350 
 

nélkül  

  
 

10.4. Külső növényegészségügyi vizsgálatok - Import vizsgálatok  
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A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
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10.4.1. 
Növényegészségügyi követelmények teljesítését igazoló okmányok 

1 800 
 

vizsgálata szállítmányonként  

  
 

10.4.2. 
A termék származásának és azonosságának megállapítása  

 

szállítmányonként  
 

  
 

10.4.2.1. Egy teherautó, vasúti vagon, illetve hasonló méretű tartály mennyiségig 1 800 
 

10.4.2.2. a 10.4.2.1. pontban meghatározottnál nagyobb mennyiség esetén 3 500 
 

10.4.3. Növényegészségügyi vizsgálat  
 

 Dugványok, magról nevelt növények (kivéve erdészeti  
 

10.4.3.1. szaporítóanyagok), fiatal szamóca- és zöldségnövények 

vizsgálata szállítmányonként 

10.4.3.1.1. 10 000 darabig 4 300 
 

10.4.3.1.2. Minden további 1 000 egység 180 
 

10.4.3.1.3. a vizsgálat maximális összege 35 000 
 

10.4.3.2. 
Cserjék, fák (kivéve kivágott karácsonyfák), fás szárú faiskolai növények,  

 

erdészeti szaporító anyagok vizsgálata szállítmányonként  
 

  
 

10.4.3.2.1. 1 000 darabig 4 300 
 

10.4.3.2.2. Minden további 100 egység 110 
 

10.4.3.2.3. a vizsgálat maximális összege 35 000 
 

10.4.3.3. 
Ültetésre szánt hagymák, gyökerek, rizómák, gyökérgumók ellenőrzése  

 

szállítmányonként (burgonyagumók kivételével)  
 

  
 

10.4.3.3.1. 200 kg tömegig 4 300 
 

10.4.3.3.2. Minden további 10 kg 40 
 

10.4.3.3.3. a vizsgálat maximális összege 35 000 
 

10.4.3.4. Vetőmagok, szövettenyészetek vizsgálata szállítmányonként  
 

10.4.3.4.1. 100 kg tömegig 1 800 
 

10.4.3.4.2. Minden további 10 kg 40 
 

10.4.3.4.3. a vizsgálat maximális összege 35 000 
 

10.4.3.5. Egyéb ültetésre szánt növények vizsgálata szállítmányonként  
 

10.4.3.5.1. 50 000 darabig 4 300 
 

10.4.3.5.2. Minden további 100 egység 50 
 

10.4.3.5.3. a vizsgálat maximális összege 35 000 
 

10.4.3.6. 
Növényegészségügyi vizsgálat: Vágott virágok vizsgálata  

 

szállítmányonként  
 

  
 

10.4.3.6.1. 20 000 darabig 4 300 
 

10.4.3.6.2. Minden további 1 000 egység 40 
 

10.4.3.6.3. a vizsgálat maximális összege 35 000 
 

10.4.3.7. 
Lombos ágak, tűlevelűek részeinek vizsgálata szállítmányonként  

 

(kivágott karácsonyfák kivételével)  
 

  
 

10.4.3.7.1. 100 kg tömegig 4 300 
 

10.4.3.7.2. Minden további 10 kg 440 
 

10.4.3.7.3. a vizsgálat maximális összege 35 000 
 

10.4.3.8. Kivágott karácsonyfák vizsgálata szállítmányonként  
 

10.4.3.8.1. 1 000 darabig 4 300 
 

10.4.3.8.2. Minden további 100 egység 440 
 

10.4.3.8.3. a vizsgálat maximális összege 35 000 
 

10.4.3.9. 
Növények leveleinek vizsgálata szállítmányonként (pl. gyógyfüvek  

 

fűszernövények, leveles zöldségek)  
 

  
 

10.4.3.9.1. 100 kg tömegig 4 300 
 

10.4.3.9.2. Minden további 10 kg 440 
 

10.4.3.9.3. a vizsgálat maximális összege 35 000 
 

10.4.3.10. 
Gyümölcsök, zöldségek vizsgálata szállítmányonként (leveles zöldségek  

 

kivételével)  
 

  
 

10.4.3.10.1. 25 000 kg tömegig 4 300 
 

10.4.3.10.2. Minden további 1000 kg 180 
 



 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

10.4.3.11. Burgonyagumók vizsgálata tételenként  
 

10.4.3.11.1. 25 000 kg tömegig 13 000 
 

10.4.3.11.2. Minden további (megkezdett) 25 000 kg-ként 13 000 
 

10.4.3.12. Faanyag vizsgálata szállítmányonként (fakéreg kivételével)  
 

10.4.3.12.1. 100 m
3

 térfogatig 4 300 
 

10.4.3.12.2. Minden további m
3

 40 
 

10.4.3.13. Talaj és táptalaj, fakéreg vizsgálata szállítmányonként  
 

10.4.3.13.1. 25 000 kg tömegig 4 300 
 

10.4.3.13.2. Minden további 1000 kg 180 
 

10.4.3.13.3. a vizsgálat maximális összege 35 000 
 

10.4.3.14. 
Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvainak vizsgálata  

 

szállítmányonként  
 

  
 

10.4.3.14.1. 25 000 kg tömegig 4 300 
 

10.4.3.14.2. Minden további 1 000 kg 180 
 

10.4.3.14.3. a vizsgálat maximális összege 35 000 
 

10.4.3.15. 
Egyéb növények, illetve növényi termékek szállítmányonként (az őrléssel 

4 300 
 

feldolgozottak kivételével) vizsgálata szállítmányonként  

  
 

. ZÖLDSÉG-   
 

GYÜMÖLCS ÉS   
 

KOMLÓ   
 

FORGALMAZÁSI   
 

MINŐSÉG   
 

MEGFELELÉSÉNE   
 

K ELLENŐRZÉSI   
 

DÍJAI   
 

11.1.
45

 
Zöldség, gyümölcs forgalmazási minőségnek való megfelelés  

 

vizsgálata  
 

  
 

11.1.1. 
A szállítmány azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 

4300 
 

tonnánként  

  
 

11.1.2. 
A szállítmány munkaszüneti napon elvégzett azonossági és megfelelési 

5300 
 

vizsgálata megkezdett 10 tonnánként  

  
 

11.1.3. 
A meghiúsult szállítás esetén, a szállítmányok számától függetlenül, 

3000 
 

esetenként  

  
 

11.2.
46

 Komló vizsgálata  
 

11.2.1. A szállítmány azonossági vizsgálata megkezdett tonnánként 4300 
 

17.   
 

ÁLLATTENYÉSZTÉ   
 

SSEL   
 

KAPCSOLATOS   
 

IGAZGATÁSI   
 

DÍJAK   
 

17.1. Sajátteljesítmény vizsgálat  
 

 Baromfi (tyúk, pulyka, lúd, kacsa, gyöngytyúk), sertés, juh, hal, méh, nyúl  
 

17.1.1. 
fajtaelismeréssel kapcsolatos teljesítményvizsgálat hitelesítése 

50 000 
 

vizsgálatonként (a díj nem tartalmazza a vizsgálat elvégzésének  

  
 

 költségeit) 
420 

 

  
 

17.1.2. 
Vizsgált tenyészbikák értékelésenkénti első laktációt zárt leányszám /elsőborjas 

 

növekedése alapján leányutódonként laktációt zárt  

 
 

  egyed 
  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200063.VM#lbj44id1165
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200063.VM#lbj45id1165


 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 

közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 
 

Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

17.1.3. Sertés üzemi sajátteljesítmény vizsgálat egyedenként 50 
 

17.1.4. Juh és kecske üzemi sajátteljesítmény vizsgálat egyedenként 85 
 

17.2. 
A fajta-elismerési eljárás során a fajta éves nyilvántartási díja - a  

 

védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett  
 

 mezőgazdasági állatfajták kivételével - évente fajtánként  
 

17.2.1. A bejelentéskor 65 000 
 

17.2.2. Bejelentést követő megkezdett naptári évtől 45 000 
 

17.2.3. A fajta elismerését követően 27 000 
 

17.3. Engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos eljárások  
 

 Mesterséges termékenyítő és embrió-átültető állomás, spermatároló  
 

17.3.1. központ, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep, valamint 45 000 
 

 teljesítményvizsgálati helyszínek engedélyezése  
 

17.3.2. 
Mesterséges termékenyítési engedély megadása és a megalapozását  

 

célzó vizsgálatok egyedenként  
 

  
 

17.3.2.1. 
Tenyészbika engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni 

10 000 
 

mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)  

  
 

17.3.2.2. 
Tenyészkan engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni 

10 000 
 

mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)  

  
 

 Tenyészkos, tenyészbak engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal  
 

17.3.2.3. (helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai 10 000 
 

 vizsgálata)  
 

17.3.2.4. 
Tenyészmén engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni 

10 000 
 

mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)  

  
 

17.3.2.5. 
Gímszarvas engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni 

10 000 
 

mintavétellel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)  

  
 

17.4. 
Tenyésztő szervezet, fajta, hibrid és keresztezési program  

 

felülvizsgálata  
 

  
 

17.4.1. Tenyésztő szervezetek elismerésének éves felülvizsgálati eljárás díja 45 000 
 

17.4.1.1. 
Az elismeréshez kötött tevékenységek, a fajta és a szervezet általános  

 

tevékenységének felülvizsgálati eljárása:  
 

  
 

17.4.1.1.1 - sertés, juh- és kecske fajban, a törzskönyvezett tenyészetek 30%-ára kiterjedően; 

17.4.1.1.2 - szarvasmarha fajnál a tenyészetek 30%-ára, de fajtánként legfeljebb 80 tenyészetre kiterjedően;  
17.4.1.1.3 - baromfi, ló, hal, nyúl és méh esetében szervezetenként  

 

17.5. 
Harmadik országból importált és EU tagállamokból beszállított 

40 000 
 

szaporítóanyag honosítási eljárás szállítmányonként  

  
 

17.6. Állattenyésztési adatbank nyilvántartási tevékenysége  
 

17.6.1. Sertés fialási adatok nyilvántartása és feldolgozása fialásonként 330 
 

17.6.2. Inszeminátorok és embrió átültetők nyilvántartásba vétele  
 

17.6.2.1 bejegyzéskor 5 000 
 

17.6.2.2 módosítási kérelemre 1 500 
 

17.7. Állatok származásának igazolása egyedenként  
 

17.7.1. 
A hatósági származás-ellenőrzés DNS módszerrel történő 

10 000 
 

végzése  

  
 

Az élelmiszerlánc-   
 

felügyeleti hatóság   
 

egyéb, általános   
 

díjai   
 

20.1. 
Hatósági konzultáció, szakértői tevékenység, szaktanácsadás óradíja 

12 000 
 

megkezdett óránként, az ügyfél kérelmére induló eljárás esetén 
 



     

     

     
Gyámügyi és Hatósági 

Osztály     

 

Gyámügyi feladatok A gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezi a különélő 

másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más 

alkalmas személynél, gyermekvédelmi 

nevelőszülőnél, gyermekotthonban, fogyatékosok 

vagy pszichiátriai betegek otthonában. 

Családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi 

gyámot rendel. 

Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, 

feléledését, megszűnését. 

Dönt az általa elrendelt és a más szerv által 

alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és 

megváltoztatásáról. 

Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg 

gyermekvédelmi gyámot rendel. Dönt a nevelésbe 

vett gyermek kapcsolattartásáról. 

Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a 

kapcsolattartásra jogosult szülő kapcsolatának 

alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy 

intézménnyel való együttműködését, indokolt 

esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői 

eljárás igénybevételét. 

Dönt a gyermek nevelésbe vételének 

megszüntetéséről. 

Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás 

elrendeléséről. 

Megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet 

fennállását. 

Dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség 

megállapításáról, illetve megszüntetéséről. 

Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét.  

Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe 

vett, speciális szükségletű gyermek nevelési 

felügyeletéről, Közreműködik a bírósági végrehajtási 

eljárásban.  

Dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző 

pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetéséről. 

Dönt a családi pótlék természetbeni formában 

történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt 

eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról. 

Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási 

támogatás folyósításának szüneteltetését és a 

Az ügyfél személyesen vagy meghatalmazott 
útján. 
A kapcsolattartással, a kiskorú 
házasságkötésének engedélyezésével, az 
örökbefogadással, a származás 
megismerésével, a terhességét eltitkoló 
válsághelyzetben lévő várandós anya születendő 
gyermeke lakóhelyének megállapításával, a 
családi jogállással, a szülői ház elhagyásával, a 
családbafogadással és a gyámsággal, 
gondnoksággal kapcsolatos jognyilatkozatokat 
személyesen lehet megtenni, valamint, a 
gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen 
kell megjelenni. 

 

Illetékmentes 



szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az 

iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését, megkeresi az adóhatóságot a 

gondozási díj behajtása érdekében. Otthonteremtési 

támogatás megállapítása. Gyermektartásdíj állam 

általi megelőlegezéséről. 

A gyermek családi jogállásának rendezése 

érdekében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 

vesz fel.  

Megállapítja a gyermek családi és utónevét, 

Megteszi a családi jogállással kapcsolatos perekben 

a hatáskörébe utalt szükséges intézkedéseket. 

Eljár a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő 

várandós anya és születendő gyermeke érdekében. 

Az örökbefogadással kapcsolatban dönt a 

gyermeket örökbe fogadni szándékozók 

alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek 

nyilvántartásba való felvételét.  

Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben 

hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi 

örökbefogadásához. 

Pert indíthat, illetve kezdeményezhet a szülői 

felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői 

felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok 

gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek 

harmadik személynél történő elhelyezése, a 

gyermek kiadása, a gyermeket megillető tartási 

követelés érvényesítése, a szülői felügyelet 

megszüntetése vagy visszaállítása, a gondnoksági 

ügyekben, a számadási kötelezettség, illetve a 

számadás helyességének megállapítása iránt. 

a) Feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése, 

a tartási kötelezettség elmulasztása, továbbá 

gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

miatt. 

A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a 

gyermektartásdíjjal kapcsolatban dönt és intézkedik 

a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy 

gyámhivatali határozat végrehajtásáról, dönt a szülő 

jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges 

jóváhagyásról,  hozzájárul a gyermek családba 

fogadásához, dönt a gyermek sorsát érintő lényeges 

kérdésekben a szülők vitájáról, jóváhagyja a 

gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a 

szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az 

elhagyását, dönt a 16. életévét betöltött gyermek 

házasságkötésének engedélyezéséről. 



A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes 

jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban a gyermek részére családbafogadó 

gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, 

ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos 

gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a 

gondnokot, jogszabályban meghatározott esetekben 

zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, 

eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére 

gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a 

munkadíjukat, felveszi az előzetes jognyilatkozatot, 

gondoskodik annak a bejegyzésre jogosult 

bíróságnak történő megküldéséről, támogatót, 

hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a 

tevékenységét, valamint felfüggeszti, elmozdítja 

vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

A vagyonkezeléssel kapcsolatban dönt a gyermekek 

és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi 

fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő 

elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, 

befektetéséről, letétben kezeléséről, dönt a gyám, a 

gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez 

kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez 

szükséges jóváhagyásról, elbírálja a rendszeres és 

az eseti és végszámadást, közreműködik a 

gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan 

vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos 

ügyekben, közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

 

Szociális feladatok Időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, emelt 

összegű ápolási díj és kiemelt ápolási díj, 

közgyógyellátás, egészségügyi ellátásra való 

jogosultság megállapításával, megszüntetésével és 

felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátása. 

1. A jogosultatlanul igénybevett pénzbeli ellátások 

megtérítése érdekében a végrehajtási eljárás 

elindítása.  

2. A pénzbeli ellátások utalásához szükséges 

adategyeztetésben való közreműködés. 
A hatósági statisztikák és jelentésekkel kapcsolatos 
feladatok ellátása. A hadigondozotti ügyek intézése. 

 

 Illetékmentes 
 

 

 

 



 

Szabálysértési feladatok A szabálysértéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
büntetések kiszabása, illetve intézkedések 
kezdeményezése. 
A kiszabott pénzbírság behajtásáról való 
gondoskodás. 
 

 Illetékmentes 

 

Állampolgársággal kapcsolatos feladatok 1. Az eredeti iratok teljes körű beszerzése, a 

jogszabályban foglalt feltételek fennállásának 

ellenőrzése. 

Az  iratok továbbítása a BÁH felé, valamint az 
elektronikus rögzítésükről való gondoskodás. 
 

 Illetékmentes 

 

Oktatással kapcsolatos feladatok 2. Tankötelesek nyilvántartása. A tankötelezettség 
teljesítésének, szakértői vizsgálaton való 
megjelenésnek elrendelése és felügyelete. 

Az érettségivel kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
 

 Illetékmentes 

 


