
 

 

Hatósági F őosztály  

 

I. Hatósági és Oktatási Osztály  

 

A Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztálya  az általános hatósági feladatok 

körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben 

jogszabály első fokon eljáró hatóságként a jegyzőt, másodfokon eljáró hatóságként 

vagy felügyeleti szervként a Kormányhivatalt vagy a főispánt jelöli ki, így különösen 

 

• a kereskedelemről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott kereskedelmi, ipari igazgatási 

feladatokat; 

• a vízgazdálkodásról szóló törvényben, a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 

törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat; 

• az adózás rendjéről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott adóigazgatási feladatokat; 

• a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben, és az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott kommunális 

igazgatási (temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos) feladatokat; 

• az állatok védelméről és kíméléséről szóló törvényben, és az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott állattartási és 

állatvédelmi feladatokat; 

• a kisajátításról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott kisajátítási feladatokat; 

• a bányászatról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott bányászati célú szolgalmi jog alapítási és 

szolgalmi jog megállapítási feladatokat; 

• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben, és az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott útlejegyzési és 

kártalanítási feladatokat; 

• az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott anyakönyvi feladatokat; 

• a termőföldről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott külföldiek ingatlanszerzésének 

engedélyezésével összefüggő feladatokat; 

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott lakcímrendezési feladatokat; 



 

• a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben 

meghatározott – ügyrendben megjelölt – egyes ellenőrzési feladatokat; 

• egyházi, magán, valamint a nemzetiségi önkormányzati fenntartók fenntartói 

tevékenységének törvényességi ellenőrzését; 

• egyházi, magán, valamint a nemzetiségi önkormányzati fenntartók által 

alapított köznevelési intézmény nyilvántartásba vételét; 

• köznevelési intézmények működésének engedélyezését; 

•  tanköteles tanuló számára kizárás fegyelmi büntetés miatt nevelési-oktatási 

intézmény kijelölésére irányuló eljárást;  

•   köznevelési intézmények hatósági ellenőrzését; 

•  az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint részt vesz az 

érettségi vizsgák szervezésében, tájékoztatásban, működteti az érettségi 

vizsgabizottságot, kezeli az iratait, megbízza az érettségi vizsga 

közreműködőit; 

•  megszervezi a független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti, 

valamint javítóvizsgát; 

•  közreműködik a szakmai vizsgatételeknek a vizsgaszervezők részére történő 

eljuttatásban; 

•   hitelesíti a köznevelés rendszerében kiállított okiratot, ha azt külföldön 

kívánják felhasználni, a Hivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság, 

illetve jogutód nélkül megszűnt köznevelési intézmény esetén.  



 

1. Tájékoztató kisajátítási eljárásról 

 

Elsőfokú eljárás  

 

Kisajátítással ingatlan tulajdonjoga csak kivételesen vonható el, a kisajátításról szóló 

2007. évi CXXIII. törvényben (továbbiakban: Tv.) meghatározott közérdekű célból, 

feltételekkel és módon, teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás mellett. 

 

Az ingatlannak egy része is kisajátítható. 

 

A kisajátítási eljárásban ügyfél:  

a kisajátítást kérő, 

az állam, illetve az önkormányzat tulajdonszerzésével járó harmadik személy által 

indított eljárásban az állami tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet, illetve a 

kisajátítással tulajdont szerző önkormányzat, 

a kártalanításra jogosult tulajdonos, vagyonkezelő, 

mindaz az ingatlan-nyilvántartásból, valamint a földhasználati nyilvántartásból kitűnő 

egyéb jogosult, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát a kisajátítás érinti, ideértve az 

ingatlan-nyilvántartásba még be nem jegyzett, de – az elidegenítési tilalom hatálya 

alá nem tartozó – széljegyzettként feltüntetett jogszerzőt is, 

mindazon egyéb jogosult, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát a kisajátítás érinti. 

 

Az olyan tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult részére, akinek a személye 

nem állapítható meg egyértelműen vagy lakóhelye (székhelye) ismeretlen, a 

kisajátítási hatóság ügygondnokot rendel ki. 

A kisajátítást kérő, illetve annak képviselője az e törvény hatálya alá tartozó hatósági 

eljárásokban, e hatósági eljárásokban hozott döntésekkel szemben indított 

közigazgatási perben, valamint a kisajátítási terv záradékolására irányuló eljárásban 

elektronikus ügyintézésre köteles. 

A kisajátítási eljárás megindítása és lefolytatása  

 

A kisajátítási eljárás kizárólag kérelemre folytatható le.  

Ingatlant kisajátítani a jogszabályban megjelölt feltételek fennállása esetén, az alábbi 

közérdekű célokra lehetséges: 

a) honvédelem; 

b) nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere; 

c) terület- és településrendezés; 

d) kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladathoz kapcsoló oktatási – 

ideértve a diákotthoni elhelyezést biztosító létesítményeket is-, egészségügyi, 

szociális, rendvédelmi létesítmény elhelyezése; 



 

e) közlekedési infrastruktúra fejlesztése; 

f) energiatermelés; 

g) energiaellátás; 

h) bányászat; 

i) elektronikus hírközlési szolgáltatás; 

j) örökségvédelem; 

k) természetvédelem; 

l) vízgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás; 

m) fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és 

közérdekű erdőtelepítés; 

n) építésügyi korlátozások felszámolása; 

o) az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, 

vagy megszüntető közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok 

megszüntetése; 

p) környezetvédelem; 

q) sportinfrastruktúra fejlesztése; 

r) az Országgyűlés munkáját segítő hivatali szervezet elhelyezése, 

s) kulturális infrastruktúra fejlesztése; 

t) optimális birtokszerkezet kialakítása céljából. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell  az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges 

adatokat és elérhetőségét. (Ákr. 36. § (1) bekezdés) 

 

Kisajátítást kér ő lehet  az állam, illetve a helyi önkormányzat, valamint az államon 

és a helyi önkormányzaton kívüli harmadik személy, ha a Tv. 2. §-ban meghatározott 

közérdekű célt megvalósító tevékenységet lát el, vagy akit törvény az állam javára, 

saját nevében, kisajátítást kérőként való eljárásra kötelez. 

A Tv. 2. § c) és n)-o) pontjai, illetve 5. §-a alapján a tulajdonos is lehet kérelmező.  

A Tv. 2. § n) pontjában szabályozott eset az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30. § (4) bekezdésben 

foglaltaknak felel meg.  

Az ingatlan megvásárlása és kisajátítása kezdeményezésének joga az ingatlan 

tulajdonosát is megilleti,  

- ha az ingatlan tulajdonjogát a tulajdoni korlátozás előtt szerezte meg, és az 

ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat valamely később 

megvalósítandó – jogszabályban megállapított – olyan közérdekű célban 

határozza meg, amelynek megvalósítása tőle nem várható, és ez a tulajdonosi 

és építési jogait korlátozza.  

A tulajdonos akkor kérheti a közérdekű cél jogosultjának, ennek hiányában az 

önkormányzatnak a kisajátítási kérelem benyújtására vonatkozó kötelezését, ha az 



 

ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodás annak kezdeményezésétől számított 

öt éven belül nem jött létre (építésügyi korlátozások felszámolása) . 

 

- ha az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy megszüntető 

közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése érdekében 

szükséges.  

 

A közérdekű cél jogosultjának a kisajátítási kérelem benyújtására vonatkozó 

kötelezését a tulajdonos a létesítmény használatbavételi engedélye végrehajthatóvá 

válásától számított két évig kérheti. Az ingatlan tulajdonosának kell igazolnia, hogy 

az ingatlan megvásárlását kezdeményezte, de az adásvételre vonatkozó 

megállapodás a kezdeményezése ellenére nem jött létre (közérdek ű használati 

jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése).  

 

A tulajdonosnak a kérelméhez mellékelni kell:  

a Tv. 2. § n) pontja alapján indított eljárásban: 

az ingatlanán fennálló korlátozást bizonyító iratot, valamint 

azt az iratot, amely igazolja, hogy a vételre felajánlás legalább a kisajátítási eljárás 

megindítását 5 évvel megelőzően megtörtént. 

 

a Tv. 2. § o) pontja alapján indított eljárásban: 

az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy megszüntető 

közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog fennállását bizonyító iratot, 

valamint 

azt az iratot, amely igazolja, hogy a vételre felajánlás a létesítmény használatbavételi 

engedélye végrehajtható válásától számított 2 éven belül megtörtént. 

 

A tulajdonos kérelmére indult eljárásban, amennyiben az eljárás lefolytatásának 

feltételei fennállnak, a kisajátítási hatóság határozattal kötelezi a kisajátítási kérelem 

benyújtására azt, aki e törvény szerinti kisajátítást kérő lehet, és az ingatlanon 

fennálló használati vagy egyéb joga az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentős 

mértékben akadályozza, vagy megszünteti. 

 

A kisajátítást kérőnek a kisajátítási kérelmében meg kell jelölni a kisajátítás célját, a 

célban megjelölt tevékenység vagy beruházás megkezdésének határidejét, illetve 

ütemezését. 

 

A kisajátítást kérőnek a kérelemhez mellékelnie kell azokat a dokumentumokat, 

amellyel – vételi ajánlat, tértivevény – bizonyítja, hogy az ingatlan tulajdonjogát 

adásvétel útján nem tudta megszerezni, továbbá: 



 

• a kisajátítási tervet, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti 

esetben záradékkal ellátva; 

• a kisajátítást kérő bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek 

nevéről, lakáscíméről (telephelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv 

elkészítését követően megváltoztak, 

• a kisajátítást kérő nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges 

fedezet rendelkezésre áll; 

• a kisajátítás céljának megfelelően az illetékes hatóságnak az engedélyét, 

hozzájárulását, egyetértését, szakvéleményét tartalmazó iratokat, illetve az 

ingatlanügyi hatóság határozatát, (termőföld, erdőterület, védett természeti 

terület, védetté nyilvánított régészeti lelőhely, illetve műemlék kisajátítása 

esetén; véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés céljára 

történő kisajátítás esetén; külföldi állam vagy nemzetközi szervezet 

tulajdonában álló ingatlan kisajátítása esetén; bányászati célból történő 

kisajátítás esetén; honvédelmi célra igénybe vett ingatlanok kisajátítása 

esetén) 

• kisajátítást kérő harmadik személy esetében a tevékenység végzésére 

vonatkozó engedélyt, nem engedélyköteles tevékenység esetén létesítő 

okiratát; 

• a telki szolgalom, egyéb szolgalom, vezetékjog és más használati jog 

jogosultjának a nyilatkozatát, a jog fenntartása vagy a megszüntetéshez való 

hozzájárulás kérdésében.  

 

A kisajátítást kérő köteles a Tv. 2-5. § szerinti szempontok mérlegeléséhez 

szükséges adatokról a hivatalt tájékoztatni, és az azokat igazoló dokumentumokat a 

hatóság rendelkezésére bocsátani. 

 

A kisajátítási eljárás, valamint a kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti 

eljárás illetékmentes.  

 

A kérelem beérkezését követően a kisajátítási hatóság a kérelmet és mellékleteit 

megvizsgálja és annak elutasításáról vagy az eljárás megindításáról rendelkezik. 

Amennyiben a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a kisajátítási hatóság – 

megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett – hiánypótlási felhívást ad ki. A kisajátítási kérelem hiányainak 

pótlására a kisajátítást kérő csak egy alkalommal hívható fel, és az ennek során 

meghatározott hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg. A hiánypótlásra 

meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a kisajátítási hatóság a 

hiányok ezt követő pótlásáig terjedő időt, de legfeljebb 30 nap időtartamot alapul 

véve a kisajátítást kérőt – ha mulasztását nem igazolta – eljárási bírsággal sújtja. Az 



 

eljárási bírság mértéke naponta 10 000 forint. Az eljárási bírság kiszabását követően 

a kisajátítási hatóság – ha a hiányok pótlása megtörtént – folytatja az eljárást, 

ellenkező esetben megszüntetheti az eljárást vagy a rendelkezésre álló adatok 

alapján dönt. 

A kisajátítási hatóság a kisajátítási kérelem beérkezésétől számított nyolc napon 

belül a kisajátítással érintett tulajdonosok nevét és lakcímét, valamint az ingatlan 

helyrajzi számát tartalmazó végzésével megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a 

kisajátítási eljárás megindítása tényének és az elidegenítési tilalomnak az ingatlan-

nyilvántartásba történő feljegyzése, valamint az ingatlan tulajdoni lapján széljegyzett 

személynek és ingatlan-nyilvántartási jogelődjének neve (cégneve) és lakcíme 

(székhelye) közlése érdekében.  

A kisajátítási hatóság végzése és annak melléklete ingatlan-nyilvántartási 

feljegyzésre alkalmas okirat, valamint az ingatlanügyi hatóság ezen okirat alapján 

teljesíti a név- és lakcímadatok szolgáltatását is. 

 

Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek, a 

kisajátítási hatóság tárgyalást tűz ki. A kisajátítási hatóság – ha a szükséges 

szakértelemmel nem rendelkezik – a kisajátításra vonatkozó szakvélemény 

elkészítése céljából az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti 

szakértőt rendel ki és meghatározza a szakvélemény elkészítésének határidejét. A 

kisajátítási hatóság részleges kisajátítás esetén – ha szükséges – kötelezi a 

kisajátítást kérőt a kisajátítandó ingatlan határainak a szakértővel egyeztetett 

időpontra történő ideiglenes kitűzésére is, amely kitűzést az ingatlanon fennálló jog 

jogosultja tűrni köteles. 

 

Az ügyfelek nem kötelesek részt venni a tárgyaláson, annak időpontjáról értesítést 

kapnak. A szakértő azonban köteles megjelenni, őt a tárgyalásra a kisajátítási 

hatóság idézi. A tárgyaláson ismertetni kell a kártalanításra vonatkozó 

szakvéleményt és meg kell vitatni az ügyfelek által a kisajátítási tervre, továbbá a 

szakvéleményre tett észrevételeket. A kisajátítási hatóság és az ügyfelek is kérhetik 

szakértői vélemény kiegészítését. 

 

A kisajátítási hatóság a kisajátítás kérdésében határozattal dönt. A kisajátítási eljárás 

ügyintézési határideje hetvenöt nap. 

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

-  az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

 



 

A kártalanítás  

 

A kártalanítás – a Tv. 13-14. §-ban foglalt kivételekkel – pénzben történik.  

A Tv. 13. §-a alapján csereingatlannal történhet a kártalanítás, ha abban a 

tulajdonos és a kisajátítást kérő megegyezik. 

A Tv. 14. §-a értelmében a kisajátított épületben lévő lakás, illetőleg nem lakás 

céljára szolgáló helyiség használója részére a kisajátítást kérő köteles megfelelő 

cserelakást, illetőleg cserehelyiséget biztosítani. A cserelakás, illetve a 

cserehelyiség biztosításának kötelezettsége nem áll fenn, ha a kisajátítást kérő 

nyilatkozik arról, hogy nem rendelkezik megfelelő felajánlható ingatlannal és 

valószínűsíti, hogy más megfelelő ingatlan felajánlásához szükséges intézkedések 

megtétele - azok időigénye folytán - az eljárás jelentős elhúzódásához vezetne. 

A kártalanítás megfizetésére a kisajátítással tulajdont szerző kisajátítást kérő állam, 

illetve helyi önkormányzat, a Tv. 36. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a 

kisajátítást kérő harmadik személy köteles. 

A kártalanítási összeget egy összegben kell megfizetni, a kifizetés a kártalanításra 

jogosult pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján történik. 

 

A kisajátítást kérő a kifizetési kötelezettségét akkor teljesíti, amikor a pénzforgalmi 

számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a számlát a kártalanítás összegével 

megterheli, vagy meghatározott esetekben a kisajátítást kérő a kártalanítási 

összeget bírósági letétbe helyezi. 

A kártalanítási összeg a kisajátítási határozat véglegessé válásával esedékes, ettől 

az időponttól kezdődően jár a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat is.  

A kisajátítási tervben megjelölt ingatlanra megkötött adásvételi szerződés alapján 

kifizetett vételár a kisajátítási eljárás során megállapított kártalanítással 

megegyezően adó-és illetékmentes, ide nem értve az általános forgalmi adót. A 

kártalanítás összegét úgy kell meghatározni, mint amely az általános forgalmi adót is 

tartalmazza, amennyiben a kisajátítás keretében történő tulajdonátszállást az 

általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adófizetési kötelezettség terheli. 

 

Jogorvoslat  

A kisajátítási határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az ügyfél azonban a 

kisajátítási határozat ellen közigazgatási pert indíthat a döntés közlésétől számított 

15 napon belül jogsérelemre hivatkozással az ingatlan fekvése szerint illetékes 

törvényszéknél. A kisajátítási határozat felügyeleti jogkörben nem változtatható meg, 

és nem semmisíthető meg. 

 

 

 



 

Visszavásárlási jog  

A kisajátított ingatlan csak a kérelemben megjelölt célra használható fel. A 

kisajátítást kérőnek az ingatlant a kisajátítási határozatban meghatározott határidőn 

belül a kisajátítás céljára fel kell használnia és a kisajátítási cél szerinti használatot a 

kisajátítási határozatban előírt időtartamig biztosítania kell. Amennyiben a kisajátítás 

célja a határozatban meghatározott időtartamon belül nem valósul meg, az ingatlan 

korábbi tulajdonosát visszavásárlási jog illeti meg. Az ingatlan korábbi 

tulajdonosának jogutód nélküli megszűnése esetén vagy ha a korábbi tulajdonos 

(vagy annak jogutódja) a visszavásárlási jogról lemond, a visszavásárlási jog az 

állam, illetve az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat tulajdonosi jogainak 

gyakorlóját illeti meg. 

 

Alkalmazandó jogszabályok: 

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Tájékoztató a bányaszolgalmi jog alapításával ka pcsolatos eljárásról 

 

Elsőfokú eljárás  

A szolgalmi jog más ingatlanán fennálló korlátozás, amelyért az ingatlan 

tulajdonosának kártalanítás jár. A szolgalmi jog alapján a bányavállalkozó az ingatlan 

rendeltetésszerű használatát akadályozva bányászati létesítményeket, 

szállítóvezetékeket, kutatási műveletekhez szükséges berendezéseket helyezhet el, 

kutatást végezhet. A szolgalom addig áll fenn, amíg az ingatlan használatára a 

bányavállalkozónak az építés, kutatás végzéséhez szüksége van. 

A szolgalmi jog alapján a bányavállalkozó és a földtani kutatásra jogosult szervezet 

(a továbbiakban együtt: bányavállalkozó) jogosult a tevékenysége végzéséhez 

szükséges mértékben a más tulajdonában (használatában, kezelésében) álló 

ingatlan igénybevételére. 

 

Az eljárás megindítása  

A bányászati célú szolgalom alapítása iránti eljárás a bányavállalkozó kérelmére 

indul, melynek tartalmaznia kell az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges 

adatokat és elérhetőségét (Ákr. 36. § (1) bekezdés). Az eljárás illetékmentes.  

 

Ügyfélnek minősülnek a szolgalommal érintett ingatlan tulajdonosai és azok, akiknek 

az ingatlanokon az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van. (pl. haszonélvező, 

használó, bérlő, vagyonkezelő), a széljegyzettként már feltüntetett jogszerző, 

továbbá mindazon ingatlan-nyilvántartáson kívüli egyéb jogosult, akinek az ingatlanra 

vonatkozó jogát a szolgalmi jog alapítása érinti. 

Az olyan tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult részére, akinek a lakóhelye 

(székhelye) ismeretlen vagy személye nem állapítható meg egyértelműen a hivatal 

ügygondnokot rendel ki. 

A szolgalmi jog alapítására irányuló eljárást az ingatlan fekvése szerinti 

kormányhivatal folytatja le a kisajátítási eljárás szabályai szerint. 

A bányavállalkozónak a kérelem benyújtása előtt meg kell kísérelnie a megegyezést 

az ingatlan tulajdonosaival a szolgalom alapításáról és az ezért fizetendő 

kártalanítási összegről. A kérelem csak abban az esetben nyújtható be, ha a 

megegyezés nem jött létre. 

 

A kérelemhez mellékelni kell:  

- szolgalmi jogi tervet; 

- a kérelmező bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, 

lakáscíméről (telephelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv, szolgalmi jogi terv 

elkészítését követően megváltoztak; 



 

- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet 

rendelkezésre áll. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell azokat az iratokat is – kártalanítási ajánlat, 

tértivevény -, amellyel a kérelmező bizonyítja, hogy megegyezés alapján nem tudott 

szolgalmi jogot alapítani. 

 

A kérelem elbírálása  

A kormányhivatal a kérelmező által benyújtott kérelem és mellékletei alapján 

megvizsgálja, hogy a bányaszolgalmi jog alapításának törvényi feltételei fennállnak-

e. Amennyiben igen, akkor végzésével igazságügyi szakértőt rendel ki, majd 

tárgyalást tűz ki, melyről értesíti a feleket, a szakértőt pedig idézi.  

Amennyiben a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a hivatal – megfelelő 

határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett – nyolc napon belül hiánypótlási felhívást ad ki.  

A tárgyaláson ismertetni kell a kártalanításra vonatkozó szakvéleményt és meg kell 

vitatni az ügyfelek által a szolgalmi jogi tervre, továbbá a szakvéleményre tett 

észrevételeket. A hatóság és az ügyfelek is kérhetik szakértői vélemény 

kiegészítését. 

 

Amennyiben a bányaszolgalmi jog alapításának feltételei nem állnak fenn, a hivatal a 

kérelmet - szakértő kirendelése nélkül - elutasítja. 

Ha a kérelem alapos, akkor a hivatal határozatban rendelkezik a bányaszolgalmi jog 

alapításáról és a kártalanítás összegéről.  

 

Ügyintézési határid ő 

Az eljárás ügyintézési határideje hetvenöt nap, melybe nem számít be: 

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

-  az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

A szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a bányavállalkozónak 

kell kérnie az ingatlan fekvése szerinti ingatlanügyi hatóságtól, ehhez mellékelnie kell 

a szolgalom alapításáról hozott határozatot vagy a tulajdonosokkal kötött 

szerződéseket. 

 

Jogorvoslat  

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az ügyfél azonban a határozat ellen 

közigazgatási pert indíthat a közléstől számított 15 napon belül jogsérelemre 

hivatkozva az ingatlan fekvése szerint illetékes törvényszéknél. 

 



 

Alkalmazandó jogszabályok 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 

19.) Kormányrendelet, 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, 

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

  



 

3. Tájékoztató a külföldiek ingatlanszerzésének eng edélyezésér ől 

 

Elsőfokú eljárás  

 

A Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) elsőfokú eljárásban elbírálja a külföldiek 

ingatlanszerzésére irányuló kérelmeket.  

Jogi szabályozás: 

anyagi jogszabály: 

- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény  ( a továbbiakban: Ltv.)  

- a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő 

ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) Korm. rendelet  (a 

továbbiakban: Korm. r .), valamint 

- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi 

képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fióktelep tv. ),  

eljárási jogszabály: 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  (a 

továbbiakban: Ákr. ). 

Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról az Ltv. 1/B. §.  rendelkezik.  

 

Az eljárás menete  

 

Ltv. 1/A. § (2) A külföldi jogi személy vagy a külföldi természetes személy az (1) 

bekezdés szerinti ingatlant az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és vármegyei 

kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) engedélyével szerezheti meg.  

 

E törvényt és az e törvény végrehajtására kiadott rendeletet kell alkalmazni a mező- 

és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 

Fftv.) szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan 

tulajdonjogának az Fftv. szerinti külföldi jogi vagy természetes személy által történő 

megszerzésére (Ltv. 1/A. § (1) bekezdése). 

 

Ltv. 1/A §. (2a) Az ingatlan tulajdonjogának az (1) bekezdés szerinti megszerzése 

nem engedélyezhető, ha az a közérdeket sértené. A közérdek sérelmének minősül, 

ha a kérelmező külföldi természetes személy büntetett előéletű. Külföldi jogi személy 

kérelmező esetén a közérdek sérelme akkor valósul meg, ha a fióktelep vagy 

kereskedelmi képviselet a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről szóló törvény szerint alkalmazott tevékenység korlátozására 

vonatkozó intézkedés hatálya alatt áll. Az e törvény végrehajtására kiadott 



 

kormányrendelet a közérdek sérelmének a tulajdonjog megszerzése engedélyezését 

kizáró további eseteit állapíthatja meg. 

 

Az Fftv. 5. § 

15. pont külföldi természetes személy: a nem tagállami állampolgár; 

16. pont külföldi jogi személy: a nem tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

 

Nem engedélyköteles:  

 

- Az Európai Unió tagállamai : 

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, 

Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, 

Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. 

- Az Európai Gazdasági Térségr ől szóló megállapodásban részes más állam:  

Izland, Liechtenstein, Norvégia 

- Svájc,  amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek, de az Európai 

Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerződés alapján a személyek szabad 

mozgása vonatkozásában azonos jogállású. 

 

Az engedélyezés iránti kérelem benyújtása 

 

A külföldi állampolgár (szervezet) az ingatlanszerzés engedélyezése iránti kérelmét 

az ingatlan fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz nyújtja be. A 

kérelem formája kötött, az erre rendszeresített formanyomtatványt a 251/2014. Korm. 

rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

Amennyiben a kérelmező maga nyújtja be a kérelmet, azt megteheti postai úton, 

illetve személyesen. Amennyiben a kérelmező meghatalmazott jogi képviselője útján 

nyújtja be a kérelmet, abban az esetben azt elektronikus úton kell megtenni. 

 

- A kérelmet jelen tájékoztatóhoz csatolt formanyomta tványon kell benyújtani.  

- A kérelem tartalmát az 1. melléklet szerinti forma nyomtatvány adatmez ői 

határozzák meg.  

 

A kérelemhez csatolni kell:  

- külföldi természetes személy esetén a kérelmező érvényes úti okmányának vagy 

más, személyazonosításra alkalmas okmányának másolatát, 



 

- külföldi jogi személy esetén olyan dokumentumot, melyből a Fiókteleptv. szerinti 

fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének azonossága hitelt érdemlően 

megállapító, 

- olyan dokumentum, melyből egyértelműen megállapítható az ingatlan tulajdonjog  

átruházásának szándéka. (Pl.: adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés.)  

 

- Az ügyintézési határid ő – 45 nap.  Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz 

történő megérkezésének napján indul (Ákr. 37. § (2) bekezdés). 

 

Az ügyintézési határid őbe nem számít be:  

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, 

 

Az eljárás díja 

Ltv. 1/B. § (1) Ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy általi 

megszerzéséhez szükséges engedély iránt kezdeményezett eljárásért - 

ingatlanonként - 50 000 forint igazgatási szolgálta tási díjat kell fizetni a 

10048005-00299516-00000000 számú Veszprém Vármegyei  Kormányhivatal 

előirányzat felhasználási keretszámlájára.  

Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkez ő, illetve letelepedett jogállású személy , és a magyar 

állampolgárság megszerzését kezdeményezte , lakástulajdonának 

megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásért 10 000 forint igazgatási 

szolgáltatási díjat köteles megfizetni.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatá si díjat az eljáró hatóság által 

megjelölt számlára kell megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj nem minősül a 

központi költségvetés központosított bevételének, az az eljáró hatóság bevételét 

képezi. 

 

 

A  kérelem elbírálása 

Az ingatlanszerzés engedélyezése során a fővárosi és vármegyei kormányhivatal -

egyéb feltételek megléte mellett – vizsgálja, hogy az ingatlanszerzés sért-e  

közérdeket  és önkormányzati érdeket.  

Közérdeknek sérelmének min ősül , ha kérelmező természetes személy 

kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll 

elfogatóparancs hatálya alatt áll, vagy 

büntetett előéletű, vagy ha a közérdek sérelme egyéb közbiztonsági, közrendi 

vagy közegészségügyi okból megállapítható. 

 



 

E feltételek fennállását az eljáró hatóság az ügyben illetékes hatóságok 

megkeresése útján vizsgálja: 

a) – Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság  

c) – Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ 

d) – Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (BM BNYH) 

 

Önkormányzati érdek sérelme  kérdésében az illetékes települési önkormányzat 

polgármesterének nyilatkozata az irányadó, melyet a megkereséstől számított 

harminc napon belül  kell megküldeni az eljáró kormányhivatalnak.  

 

Jogorvoslat:  

 

- A döntés a közléssel véglegessé válik, a véglegessé vált döntés ellen közléstől 

számított 30 napon belül közigazgatási per kezdeményezhető. 

- A pert keresetlevéllel kell megindítani. 

  



 

1. melléklet a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez  *  

Kérelem 

ingatlanszerzés engedélyezése iránt  

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat 

érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján 

 

1. A kérelmez ő: 

□ külföldi természetes személy 

□ külföldi jogi személy magyarországi 

fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete 

□ diplomáciai, konzuli képviselet, illetve 

ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi 

szervezet 

 

  

A kérelmező neve: 

(A kérelmező képviselőjének neve:) 

 

  

Születési családi és utónév: 

(Előző családi és utónév:) 

 

  

Születési hely és idő:  

  

Anyja születési családi és utóneve: 

(Anyja előző születési és családi utóneve:) 

 

  

A kérelmező lakcíme/székhelye:  

  

(A kérelmező képviselőjének 

lakcíme/székhelye:) 

 

  

Állampolgárság/honosság:  

E-mail:*  

Tel./fax:*  

* Nem kötelező megadni.  

 

2/A. Az ingatlan:  

A megszerezni kívánt ingatlan címe:   



 

 

A megszerezni kívánt ingatlan helyrajzi 

száma:  

 

A megszerezni kívánt ingatlan jogi jellege: 

 

Az ingatlanon elhelyezkedő épületek fő 

rendeltetés szerinti jellege:  

 

Az ingatlan megszerzésének jogcíme: 

 

2/B. Árverés útján kívánok ingatlant vásárolni a f ővárosi/megyei kormányhivatal 

illetékességi területén:** □ 

** A 2/B. pont szerinti esetben a 2/A. pontot 

nem kell kitölteni. 

 

 

3. Az ingatlanszerzés speciális körülményei:  

□ a tulajdonszerzés célja a közös tulajdon megszüntetése 

□ külföldi természetes személyként Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezem, és ez idő alatt összesen 

legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban álltam 

□ a fenti speciális körülmények egyike sem áll fenn 

 

A külföldiek mez ő- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem min ősülő 

ingatlanokat érint ő tulajdonszerzésér ől szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 

alapján kérem az ingatlanszerzésre vonatkozó engedé ly kiadását.  

Kelt: 

Aláírás: 

......................................... 

 

 

1. függelék 

A kérelmet az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni 

vállalkozóként vagy egyéni cég tagjaként nyújtom be, Magyarországon kívánok 

életvitelszerűen lakni és gazdasági tevékenységet folytatni, valamint a megszerezni 

kívánt ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységem folytatásához. Tudomásul 

veszem, hogy az ingatlanszerzés engedélyezése esetén a külföldiek mező- és 

erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 

tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 7. §-ának megfelelően 

legkésőbb a tulajdonszerzést követő 90. naptól kezdődően köteles vagyok 



 

életvitelszerűen Magyarországon lakni és a vállalkozás vagy az egyéni cég tevékenységi 

körébe tartozó gazdasági tevékenységet folytatni. Az életvitelszerű Magyarországon 

lakás vagy a gazdasági tevékenység megszűnése esetén az ingatlant 1 éven belül 

köteles vagyok elidegeníteni. 

Kelt: 

Aláírás: 

......................................... 

 

 

2. függelék *  

 

3. függelék 

Kérem, hogy az ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzést engedélyező hatóság a kérelem 

elbírálása érdekében keresse meg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/A. § 

(2a) bekezdésében, továbbá a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek 

nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. 

rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezések alapján a kiutasítás, 

vagy beutazási és tartózkodási tilalom, valamint elfogatóparancs hatálya alatt állásra 

vonatkozó adatok továbbítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságokat. 

Kelt: 

Aláírás: 

......................................... 

 

 

 

  



 

4. Tájékoztató az anyakönyvi ügyintézésr ől 

 

Anyakönyvi ügyekben a Kormányhivatal anyakönyvi szervként jár el.  

A Kormányhivatal eljárása során anyagi jogszabályként, az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi 1. törvény (a továbbiakban: At.) a nemzetközi magánjogról szóló 

2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Nmjtv.), valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), eljárási 

jogszabályként az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról 2016. 

évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárások 

illetékére vonatkozó szabályokat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 

továbbiakban: Itv. ) tartalmazza. 

 

Nyilatkozat a házasságkötéshez, bejegyzett élettárs i kapcsolat létesítéséhez 

benyújtott külföldi okirat elfogadhatóságáról  

 

Eljárás típusa:  

hivatalból induló eljárás 

 

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, nyilatkoznia 

kell, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya. 

A házasságkötést megelőző eljárásban az anyakönyvi szerv harminc napon belül 

nyilatkozik a külföldi okiratok elfogadhatóságáról. (At. 23. § (1)-(2) bek.) 

 

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot 

létesíteni, nyilatkoznia kell, hogy 

a) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a személyes joga szerint nincs 

akadálya, vagy 

b) a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Nmjtv.) 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a házasságkötésének a 

személyes joga szerint nem lenne akadálya. 

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárásban az anyakönyvi szerv 

harminc napon belül nyilatkozik a külföldi okiratok elfogadhatóságáról. (At. 35. § (1)-

(2) bek.) 

A Kormányhivatal az anyakönyvvezető által felterjesztett iratokra vonatkozóan állítja 

ki nyilatkozatát a külföldi okiratok elfogadhatóságáról.  

Az eljárás illetéke 

Az eljárás illetékmentes. 

Ügyintézési határidő 

30 nap 



 

Anyakönyvi bejegyzés teljesítése külföldi okirat al apján  

 

Eljárás típusa:  

hivatalból vagy kérelemre induló eljárás 

 

A Kormányhivatal a hazai anyakönyvezés kivételével, teljesíti az anyakönyvi 

bejegyzést, ha annak alapja külföldi okirat - ide nem értve a személyazonosságot, 

illetve állampolgárságot igazoló okiratot -, kivéve, ha az anyakönyvi bejegyzés 

teljesítéséről való döntésre 

- a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 

1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2003. november 27-i 

2201/2003/EK tanácsi rendelet vagy 

- a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről 

szóló 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet az irányadó. (At. 4. § (6) d) 

pont da)-db) alpontjai). 

 

Hivatalból kell elvégezni az anyakönyvezést megkeresésre, más szerv értesítése 

alapján vagy akkor, ha annak szükségessége más módon jut az anyakönyvvezető 

tudomására. A magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetét a hazai 

anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv - ha arról hivatalos tudomást 

szerez - hivatalból is anyakönyvezheti. (Ar. 3. §). 

 

Az eljárás illetéke 

Az eljárás illetékmentes (Itv. 2. melléklet I. 1. pont). 

 

Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése 

Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap (Ákr. 50. § (2) bek.). 

 

Anyakönyvi bejegyzés teljesítése, ha annak alapja n em magyar állampolgár 

anyától származó gyermekre tett teljes hatályú apai  elismer ő nyilatkozat  

 

Eljárás típusa:  

hivatalból induló eljárás 

 



 

A Kormányhivatal teljesíti az anyakönyvi bejegyzést, ha annak alapja nem magyar 

állampolgár anyától származó gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. 

(At. 4. § (6) e) pont) 

Hivatalból kell elvégezni az anyakönyvezést megkeresésre, más szerv értesítése 

alapján vagy akkor, ha annak szükségessége más módon jut az anyakönyvvezető 

tudomására. A magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetét a hazai 

anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv - ha arról hivatalos tudomást 

szerez - hivatalból is anyakönyvezheti. (Ar. 3. §). 

 

Az eljárás illetéke 

Az eljárás illetékmentes (Itv. 33. § (4) bek). 

 

Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése 

Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap (Ákr. 50. § (2) bek.) 

 

Anyakönyvi kivonat kiállítása  

Eljárás típusa:  

hivatalból vagy kérelemre induló eljárás 

 

Anyakönyvi kivonat kiállítására az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szerv jogosult. 

Az anyakönyvi szerv az adatoknak az általa történt bejegyzését követően, valamint 

elektronikus úton benyújtott kérelem esetén jogosult anyakönyvi kivonat kiállítására. 

(At. 4. § (7) bekezdés) 

 

Az eljárás illetéke 

Az eljárás illetékmentes (Itv. 2. melléklet I. 2. pont). 

 

Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése 

Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap (Ákr. 50. § (2) bek.) 

 

 

 

 



 

5. Tájékoztató a vásárok, piacok, valamint a bevásá rlóközpontok m űködésével 

kapcsolatos ügyek intézésér ől a jogorvoslati eljárásban 

 

Másodfokú eljárás  

A Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) a fellebbezés elbírálására jogosult 

hatóságként elbírálja a települési önkormányzatok jegyzőinek a vásár, piac, a helyi 

piac, a bevásárlóközpont engedélyezése, bejelentése, nyilvántartásba vétele 

tárgyában hozott döntései (eljárásai) elleni jogorvoslati kérelmeket.  

 

Eljárása során anyagi jogszabályként a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv., 

a vásárokról, piacokról valamint a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) 

Korm. rend. (a továbbiakban: Korm. rend.), eljárási jogszabályként az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni. Az eljárások illetékére vonatkozó szabályokat az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) tartalmazza. 

 

Az eljárás menete: 

Fellebbezés  

 

- Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen 

akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi. Fellebbezni  csak a 

megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 

hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új 

tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt 

tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a 

döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. (Ákr. 116. § (1), 118. § (1), (2) és (3) bekezdése)  

 

- A fellebbezést írásban  vagy szóban  lehet előterjeszteni. Írásban történik a kérelem 

benyújtása, ha azt postai úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a 

telefaxot, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, 

kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton, vagy elektronikus úton nyújtja be 

az ügyfél. A kérelem benyújtása akkor történik elektronikus úton, ha az ügyfél 

ügyfélkapun keresztül küldi meg a hatóságnak. A szóban előterjesztett 

fellebbezésről a hatóságnak jegyzőkönyvet kell készíteni, ha az ügyfél ezt kéri vagy 

az eljárás érdekében egyébként szükséges. (Ákr. 26. § (1) bekezdés) 

 

- A kérelem tartalmazza  az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges 

adatokat és elérhetőségét. (Ákr. 36. § (1) bekezdése) 



 

 

- Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetékköteles.  Az illeték 

mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 

forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a 

fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a határozat elleni a 

fellebbezés illetéke 5 000 forint. (Itv. 29. § (2) bekezdése) 

 

- Ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be , az eljáró 

hatóság - elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a 73. § (6) bekezdésében 

meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően - 8 napon belül felhívja az 

ügyfelet a kérelemhez kapcsolódó ügyszám és a fizetendő illeték összegének 

megjelölésével az illeték megfizetésére. 

 

- A napokban megállapított határid őbe nem számít bele a határidő kezdetére okot 

adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, 

a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja. Ha a 

határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a 

határidő – az ügyintézési határidő kivételével – a következő munkanapon jár le. A 

postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja. 

A fellebbezési határidőt kétség esetén megtartottnak tekinti az eljáró hatóság (Ákr. 

52. § (1) (4) és (5) bekezdése). 

 

- A határidő önhibán kívüli (pl. betegség, külföldön való tartózkodás) elmulasztása 

esetén igazolási kérelem nyújtható be. Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, 

amelynek eljárása során a mulasztás történt. A jogorvoslatra megállapított határidő 

elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet a jogorvoslati kérelmet elbíráló 

szerv bírálja el. (Ákr. 53. § (2) bekezdése). 

 

- Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály 

megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő 

utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási cselekményre előírt határidővel 

megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon belül  lehet 

előterjeszteni. (Ákr. 53. § (3) bekezdése) 

 

- Az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, 

amennyiben ennek feltételei fennállnak. (Ákr. 53. § (4) bekezdése) 

 

- A fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító 

végzés ellen önálló fellebbezést lehet benyújtani. (Ákr. 116. § (3) bekezdés g) 

pontja) 



 

 

- Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek 

megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az 

ügy összes iratával, a fellebbezési határid ő leteltét követ ően felterjeszti  a – 

jogszabályban kijelölt – másodfokú hatósághoz és a fellebbezésről kialakított 

álláspontjáról is nyilatkozik. (Ákr. 119. § (3) bekezdése) 

 

- Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti 

jogosultságát megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát köteles 

igazolni. (Ákr. 14. § (1) bekezdése) 

 

- A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 

foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Ha a meghatalmazásból más nem tűnik 

ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre. 

Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél, illetve a 

meghatalmazott halála miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben a 

hatóságnak való bejelentéstől, a többi ügyféllel szemben a velük való közléstől 

hatályos. (Ákr. 14. § (1)-(3) bekezdései) 

 

- A hatóság visszautasítja  a képviselő eljárását, ha az nyilvánvalóan nem alkalmas 

az ügyben a képviselet ellátására, vagy képviseleti jogosultságát az erre irányuló 

hiánypótlási felhívás ellenére sem igazolja. A képviselő visszautasítása esetén a 

hatóság felhívja az ügyfelet, hogy járjon el személyesen, vagy gondoskodjék a 

képviselet ellátására alkalmas képviselőről. (Ákr. 13. § (4)-(5) bekezdései) 

 

- A fellebbezést az iratoknak a hivatalhoz történő beérkezését követő naptól 

számított hatvan napon belül kell elbírálni és gondoskodni a döntés közléséről. 

 

- Az ügyintézési határid őbe nem számít be:  

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, 

- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. (Ákr. 50. § (5) bekezdés) 

 

- A határozat egésze ellen irányuló fellebbezés alapján a másodfokú döntést hozó 

hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; 

ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. (Ákr. 119. § (4) bekezdése) 

 

- Törvény lehetővé teheti az eljárás felfüggesztés ét, ha az előkérdés más szerv 

hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan 

összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el. Ha a 



 

bíróság vagy más szerv előtti eljárás megindítására az ügyfél jogosult, erre őt a 

hatóság megfelelő határidő tűzése mellett felhívja. (Ákr. 48. § (2) – (3) bekezdése) 

 

- Az eljárás felfüggesztését kimondó végzés ellen önálló jogorvoslatnak van helye. 

(Ákr. 116. § (3) bekezdés e) pontja) 

 

- A hivatal az eljárást megszünteti, ha:  

- a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás 

megindítását követően jutott a hatóság tudomására, 

- a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a 

kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

- az eljárás okafogyottá vált, 

- az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

- az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, 

illetve ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem 

folytatható, 

- a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

- az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ (a továbbiakban: 

előkérdés), amely bíróság vagy más szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a 

hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó felhívásának nem tesz eleget. (Ákr. 

47. § (1) bekezdése) 

 

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja , a fellebbezésben hivatkozott 

érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy 

megsemmisíti.  (Ákr. 119. § (5) bekezdése) 

 

Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a 

másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. (Ákr. 119. § (6) 

bekezdése) 

 

A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket  az ügyfélnek vissza kell 

téríteni,  ha a közigazgatási hatóság vagy a közigazgatási perben elbírált 

közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy 

egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati 

eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell elrendelni és azt a 

visszatérítés foganatosítása végett – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az ügyfél 

lakóhelye, székhelye, illetőleg a bíróság székhelye szerint illetékes állami 

adóhatóságnak kell megküldeni. A 73. § (3) bekezdése alapján az adóhatóság 



 

illetékbeszedési számlája javára megfizetett jogorvoslati eljárás illetékének 

visszatérítését az alapügyben eljárt elsőfokú adóhatóság foganatosítja. (Itv. 32. §) 

 

Közigazgatási per  

 

A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási 

cselekmény közlésétől számított harminc napon belül  kell a vitatott cselekményt 

megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt 

nem kell közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a 

cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb 

a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú 

közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az első fokon 

eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani. (A közigazgatási perrendtartásról szóló 

2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése) 

 

A közigazgatási szerv a keresetlevelet a benyújtásától számított nyolc napon belül az 

ügy irataival együtt felterjeszti a felügyeleti szervhez, illetve járási (fővárosi kerületi) 

hivatal esetében a fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz, vagy - többfokú 

közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén - a másodfokon eljárt 

közigazgatási szervhez, amely azokat a benyújtástól számított huszonegy napon 

belül továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a 

benyújtásától számított öt napon belül a felügyeleti szervhez, illetve járási (fővárosi 

kerületi) hivatal esetében a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, vagy - többfokú 

közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén - a másodfokon eljárt 

közigazgatási szervhez történő felterjesztést követően - nyolc napon belül kell az ügy 

irataival együtt a bírósághoz továbbítani. 

Egyfokú közigazgatási eljárásban, ha a közigazgatási szervnek nincs felügyeleti 

szerve, a keresetlevelet a benyújtásától számított tizenöt napon belül - ha a 

keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, öt napon belül - kell az 

ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz 

továbbítani. (A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. 40. § (1) – (3) 

bekezdése) 

 

 

 

  



 

6. Tájékoztató a telepengedélyekkel kapcsolatos ügy ek intézésér ől a 

jogorvoslati eljárásban 

 

Másodfokú eljárás  

 

A Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) felettes szervként elbírálja a telep 

fekvése szerint illetékes települési önkormányzatok jegyzőinek telepengedélyekkel 

kapcsolatos ügyekben hozott döntései (eljárásai) elleni jogorvoslati kérelmeket.  

 

Eljárása során anyagi jogszabályként a telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rend.), 

eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról a telepengedélyezési eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet (a 

továbbiakban: BM rend.) rendelkezik. Az eljárások illetékére vonatkozó szabályokat 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) tartalmazza. 

 

Az eljárás menete:  

 

Lásd fentebb, 5. pont, fellebbezés.  

 

  



 

7. Tájékoztatás az üzletek m űködésével kapcsolatos ügyek intézésér ől a 

jogorvoslati eljárásban 

 

Másodfokú eljárás  

 

A Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) a fellebbezés elbírálására jogosult 

hatóságként elbírálja a települési önkormányzatok jegyzőinek üzletek működési 

engedélyével kapcsolatos ügyeiben, valamint az üzlet azonnali bezárása tárgyában 

hozott döntései (eljárásai) elleni jogorvoslati kérelmeket.  

 

Eljárása során anyagi jogszabályként a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 

és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv.,a kereskedelemről 

szóló 2005. évi CLXIV. tv., a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rend. (a továbbiakban: Korm. rend.), eljárási 

jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárások illetékére vonatkozó szabályokat 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) tartalmazza. 

 

Az eljárás menete:  

 

Lásd fentebb, 5. pont, fellebbezés.  

  



 

8. Tájékoztató a helyi adó ügyek intézésér ől a jogorvoslati eljárásban 

 

Másodfokú eljárás  

 

A Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) fellebbezés elbírálására jogosult 

hatóságként elbírálja a települési önkormányzatok jegyzőinek helyi adó ügyekben 

hozott döntéseik (eljárásaik) elleni jogorvoslati kérelmeket. (az adóigazgatási 

rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air. 22. § c) pontja)  

 

Eljárása során anyagi jogszabályként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Htv. ), eljárási jogszabályként elsődlegesen az adóigazgatási 

rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air. ), az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art. ) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Helyi adók esetében szükséges az azt bevezető önkormányzati rendelet 

szabályainak ismerete és azokat alkalmazni kell. Az eljárások illetékére vonatkozó 

szabályokat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv. ) 

tartalmazza. 

 

Az eljárás menete:  

 

Fellebbezés  

 

- A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. 

Fellebbezés benyújtására az jogosult, akire a döntés rendelkezést tartalmaz. (Air.  

121. § és 122. § (1) bekezdése) 

 

- A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzés a határozat ellen 

benyújtott fellebbezésben támadható meg, kivéve, ha az önálló fellebbezést 

törvény megengedi. (Air. 122. § (2) bekezdése) 

 

- Önálló fellebbezésnek van helye  az első fokon hozott, 

- az eljárást megszüntető, 

- a kérelmet visszautasító, 

- a bevallás, az adatbejelentés, a bejelentés, a fellebbezés vagy egyéb jogorvoslat 

határidejének elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 

- az iratbetekintési jog korlátozását elrendelő, 

- az adózó ismételt ellenőrzésre irányuló kérelmét elutasító, 

- a biztosítási intézkedés, illetve az ideiglenes biztosítási intézkedés 

elrendeléséről szóló, 

- az eljárási bírságot kiszabó, 



 

- a többletköltségek megtérítésére kötelező, 

- az eljárási költség viselésével kapcsolatos, a költségmentességi kérelmet 

elutasító, 

- a kézbesítési kifogás tárgyában hozott elutasító, valamint 

- az áru hatósági felügyelet alá vonását elrendelő végzés ellen. (Air. 122. § (3) 

bekezdése)  

 

- A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés 

közlésétől számított tizenöt napon belül , utólagos adómegállapítás esetén 

harminc napon belül  lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés 

elektronikus úton történő benyújtására is. (Air. 124. § (1) bekezdése) 

 

- A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni. A 

fellebbezési határidőt megtartott nak kell tekinteni, ha a határidőben benyújtott 

fellebbezés iránti kérelmet nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

szervnél terjesztették elő. (Air. 124. § (2) bekezdése) 

 

- Ha a fellebbezés elkésett , és a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a 

fellebbezésre jogosult igazolási kérelmet nem terjesztett elő, az elsőfokú 

adóhatóság – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – 

nyolcnapos határidő tűzésével a fellebbezésre jogosultat igazolási kérelem 

előterjesztésére hívja fel. A felhívás személyes átadása, postára adása vagy 

elküldése és a határidő letelte közötti időtartam a felterjesztés határidejébe nem 

számít bele. Ha a fellebbezésre jogosult személy határidőn belül nem nyújt be 

igazolási kérelmet, az elsőfokú adóhatóság a fellebbezést visszautasítja. (Air. 126. 

§ (2) bekezdés) 

 

- A napokban megállapított határid őbe nem számít bele  a határidő kezdetére okot 

adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, 

valamint a hirdetmény kifüggesztésének és levételének napja. Ha a határidő utolsó 

napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a 

következő munkanapon jár le. A postán küldött beadvány és megkeresés 

előterjesztési ideje a postára adás napja. A határidő elmulasztása vagy a 

késedelem jogkövetkezménye a határidő utolsó napjának elteltével áll be. A 

határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. (Air. 52. § (1), (4), (5), (6) 

bekezdései) 

 

- A fellebbezést írásban  vagy szóban  lehet előterjeszteni. (Ákr. 26. §). 

 

 



 

 

- A kérelem (fellebbezés) tartalmazza  az ügyfél és képviselője azonosításához 

szükséges adatokat és elérhetőségét (Ákr. 36. § (1) bekezdése) 

 

- Az igazolási kérelmet  a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály 

megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő 

utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási cselekményre előírt határidővel 

megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon belül , a bevallási 

határidő elmulasztása esetén a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az 

akadály megszűnését követő tizenöt napon belül , a bevallás pótlásával 

egyidejűleg lehet előterjeszteni. (Air 53. § (3) bekezdése) 

 

- A szóbeli kérelemről – ha azt nyomban nem teljesítik –, valamint a tényállás 

tisztázása érdekében lefolytatott eljárási cselekményről az adózó vagy az eljárás 

egyéb résztvevője részvétele esetén jegyzőkönyvet, más esetben feljegyzést  

kell készíteni. (Air. 70. § (1) bekezdése) 

 

- Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetékköteles.  Az illeték 

mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 

forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a 

fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 

5000 forint. (Itv. 29. § (2) bekezdése) 

 

- A végzés elleni fellebbezés illetéke  – ha az Itv. másként nem rendelkezik – 3.000 

forint. (Itv. 29. § (4) bekezdése). 

 

- A fellebbezés illetékét az adóhatóság erre a célra nyitott illetékbeszedési 

számlájára kell megfizetni.  Az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és 

mulasztási bírság összegét az adóhatóság határozatban közli az ügyféllel. A 

tartozás 8 napon belül mulasztási bírság nélkül fizethető meg. Az így meg nem 

fizetett illetéket és mulasztási bírságot az adóhatóság hajtja be. (Itv.73. § (3) 

bekezdése) 

 

- A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés beérkezésének napjától 

számított tizenöt napon belül  fel kell terjeszteni a felettes szervhez. A felterjesztés 

során az elsőfokú adóhatóság ismerteti a fellebbezésről kialakított álláspontját. Az 

elsőfokú adóhatóság a felterjesztést mell őzi, ha a jogszabálysértő döntést 

visszavonja, a fellebbezésnek teljes mértékben megfelelően módosítja, kijavítja 

vagy kiegészíti, a fellebbezést visszautasítja, vagy az eljárást megszünteti. (Air. 

126. § (4) és (6) bekezdése) 



 

 

- Ha az elsőfokú adóhatóság a fellebbezést felterjeszti, a felettes szerv a 

fellebbezéssel megtámadott döntést és a döntéshozatalt megelőző eljárást 

megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett. A határozat 

ellen irányuló fellebbezést határozattal, a végzés ellen irányuló fellebbezést 

végzéssel kell elbírálni. A vizsgálat eredményeként a felettes szerv a döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. (Air. 127. § (1) és (4) 

bekezdése) 

 

- A fellebbezési határidőt megtartott nak kell tekinteni, ha a határidőben benyújtott 

fellebbezés iránti kérelmet nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

szervnél terjesztették elő. (Air 124. § (2) bekezdése) 

 

- A határozat ellen irányuló fellebbezést határozattal, a végzés ellen irányuló 

fellebbezést végzéssel kell elbírálni. A vizsgálat eredményeként a felettes szerv a 

döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. (Air. 127. § (4) 

bekezdése) 

 

-  A felettes szerv, ha a döntéshozatalhoz nincs elég adat, vagy a tényállás további 

tisztázása szükséges, a döntés megsemmisítése mellett az ügyben első fokon 

eljárt adóhatóságot új eljárásra utasíthatja, vagy a tényállás kiegészítése iránt 

maga intézkedik, amelynek keretében az első fokon eljárt adóhatóságot – érdemi 

döntés meghozatala nélkül – a szükséges eljárási cselekmények elvégzésére 

utasíthatja. (Air 127. § (5) bekezdése) 

 

- A fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel és mindazokkal, akikkel 

az elsőfokú döntést közölték, az első fokon eljárt adóhatóság útján írásban kell 

közölni. (Air. 127. § (7) bekezdése). 

 

Az adóhatóság az eljárást megszünteti, ha  

a) a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás 

megindítását követően jutott az adóhatóság tudomására, 

b) a kérelmező adózó az adóhatóság felhívására nem nyilatkozik, a hiánypótlási 

kötelezettségét nem teljesíti, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az 

eljárást hivatalból nem folytatja, 

c) az eljárás okafogyottá vált, 

d) a kérelemre indult eljárásban az adózó nem tesz eleget eljárási költség 

előlegezési kötelezettségének, 

 



 

e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező adózó kérelmét visszavonta, 

illetve ahhoz az ellenérdekű adózók hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem 

folytatható, 

f) az adóhatóság megállapítja, hogy az ügyben más adóhatóság már eljárt, vagy más 

adóhatóság kijelölésére került sor, 

g)az eljárás kérelemre indult és az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes 

elbírálásától függ (a továbbiakban: előkérdés), amely bíróság vagy más szerv 

hatáskörébe tartozik, és az adózó az adóhatóságnak az eljárás megindítására 

vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, 

h) az adózó a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén az 

adóhatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet ellátásra alkalmas 

személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen, kivéve, ha az eljárás 

hivatalból is megindítható, és az adóhatóság az eljárást hivatalból folytatja, 

i) az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni, és a 

kérelmező a fizetési kötelezettségének a felhívás ellenére nem tesz eleget és 

költségmentességben sem részesül, vagy 

j) a 26. §-ban, valamint a 126. § (7) bekezdésében szabályozott eljárás során az arra 

okot adó feltétel bekövetkezik. (Air. 49. § (1) bekezdése) 

  

- A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket  az ügyfélnek vissza kell 

téríteni,  ha a közigazgatási hatóság vagy a közigazgatási perben elbírált 

közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy 

egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati 

eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell elrendelni és azt a 

visszatérítés foganatosítása végett – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az ügyfél 

lakóhelye, székhelye, illetőleg a bíróság székhelye szerint illetékes állami 

adóhatóságnak kell megküldeni. A 73. § (3) bekezdése alapján az adóhatóság 

illetékbeszedési számlája javára megfizetett jogorvoslati eljárás illetékének 

visszatérítését az alapügyben eljárt elsőfokú adóhatóság foganatosítja.  (Itv.32. §) 

 

Az ügyintézési határid ő 30 nap, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon, a 

hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény megkezdésének napján 

kezdődik. (Air. 50. § (1) bekezdése) 

  



 

 

9. Egyházi, magán, valamint a nemzetiségi önkormány zati fenntartók 

által alapított köznevelési intézmény nyilvántartás ba vétele  

 

Az eljárás menete 

A köznevelési intézmény székhelye szerinti kormányhivatal látja el az egyházi, 

magán, valamint a nemzetiségi önkormányzati alapító/fenntartó által alapított és 

fenntartott köznevelési intézmények nyilvántartásba vételét. A nevelési-oktatási 

intézmény alapítását a fenntartónak nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie 

az intézmény székhelye szerinti kormányhivatalnál, mely dönt a nyilvántartásba 

vételről. A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés 

napján jön létre.  

A kormányhivatal nyilvántartásában szereplő adatok közhitelesek. A nyilvántartás 

fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okiratok nyilvánosak, azokba bárki 

betekinthet, azokról feljegyzést készíthet, valamint elektronikus úton is 

hozzáférhetők.  

 

Nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása: 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

- kérelmező (alapító/fenntartó) neve, székhelye, 

- a fenntartó képviseletére jogosult személy neve képviseletének jogosultságát 

igazoló dokumentum, 

- a kérelmező elérhetősége (levélcíme, e-mail címe, telefonszáma), 

- a köznevelési intézmény nyilvántartásba vétel iránti kifejezett kérelme, 

- az alapított köznevelési intézmény neve és annak székhelye. 

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet írásban (postai úton vagy személyesen), illetve 

az elektronikus ügyintézésre kötelezett kérelmezők az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 

meghatározott elektronikus módon a jogszabályban meghatározott adattartalommal 

és mellékletekkel együtt kell benyújtani. A nyilvántartásba vétellel összefüggő eljárási 

költségeket a kérelem benyújtója viseli.  

A kérelemhez mellékelni kell: 

A fenntartónak a köznevelési intézmény nyilvántartásba vételéhez az alábbi 

dokumentumokat kell benyújtania: 

• az intézmény alapító okiratát, 

• a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy nevének és 

képviseletének jogosultságát igazoló dokumentumot,  

• az állandó székhely meglétét igazoló okiratot (tulajdoni lap, bérleti szerződés, 

megállapodás, hozzájáruló nyilatkozat stb.) 



 

Az egyházi és magán, valamint a nemzetiségi önkormányzati alapító/fenntartó által 

alapított és fenntartott köznevelési intézmény akkor rendelkezik állandó saját 

székhellyel, ha a fenntartó igazolja, hogy a feladatai ellátáshoz szükséges 

jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási 

intézmény működéséhez legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított.  

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az eljárás illetéke: 

A köznevelési intézmény nyilvántartásba vételével összefüggő eljárás illetékköteles, 

mértéke 3000,- Ft, a fellebbezési eljárás illetéke 5000, - Ft, melyet átutalással, vagy 

készpénzátutalási megbízással postai úton kell megfizetni. 

Az egyesületet, a köztestületet, az egyházi jogi személyt, az alapítványt, a 

közalapítványt és a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági 

társaságot illetékmentesség illeti meg. Az illetékmentesség csak abban az esetben 

illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben 

folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági 

adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a 

központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

A kérelmező kötelezettségei a nyilvántartásba vételt követően: 

Az intézmény végleges nyilvántartásba vételéről szóló határozat alapján a 

köznevelési intézmény képviselője köteles nyolc napon belül megkérni az intézmény 

adószámát, és pénzforgalmi számlát nyitni, amelyeket - azok kézhezvételétől 

számított - nyolc napon belül be kell jelentenie a székhely szerinti 

kormányhivatalnak. 

Fenntartói feladat a nyilvántartásba vett adatok változása esetén: 

A nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat nyolc napon belül be kell 

jelentenie a fenntartónak a bejegyzett adatok módosítása iránti kérelemmel együtt a 

kormányhivatalhoz. Az ismételt nyilvántartásba vétel a köznevelési intézmény 

létrejöttének időpontját nem érinti. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

– 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

– 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

– 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről, 

– 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-



 

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről, 

– 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügy intézését segít ő útmutatók: --  

 

Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok: --  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Köznevelési intézmények m űködésének engedélyezése  

 

A kormányhivatal engedélyezi a nem állami költségvetési szerv, vagy települési 

önkormányzat által alapított köznevelési intézmények működését. 

 

Az eljárás menete 

Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzatok által alapított, fenntartott nevelési-

oktatási intézmények működéséhez szükséges engedély iránti kérelmet az 

intézmény nyilvántartásba vételét, vagy annak módosítását követő hat hónapon belül 

lehet benyújtani az intézmény székhelye szerinti kormányhivatalhoz, amely az 

engedély kiadásáról dönt. 

A kormányhivatal a működési engedély kiadásával kapcsolatos eljárása keretében 

vizsgálja, hogy a nevelési-oktatási intézmény működéséhez rendelkezésre álló, vagy 

felmenő rendszerben megteremthető személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, 

közegészségügyi, pénzügyi feltételek biztosítják-e a nevelő, oktató munka 

folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését. 

 

Működési engedély iránti kérelem benyújtása: 

Az eljárás az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzatok fenntartói kérelemére 

indul. Új nevelési-oktatási intézmény indítása esetén, valamint nevelési-oktatási 

intézmény 

• fenntartói jogának átadása; 

• átalakítása (egyesítés, szétválás); 

• megszüntetése, 

• átszervezése 

esetén a tervezett indítás vagy az átszervezés, fenntartóváltás évének május utolsó 

munkanapjáig, fenntartói jog átadása esetén június 20-ig nyújthatja be a fenntartó a 

kormányhivatalhoz az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges 

engedély iránti kérelmet. A kérelem benyújtására meghatározott határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

A kérelmet írásban (postai úton vagy személyesen), illetve az elektronikus 

ügyintézésre kötelezett kérelmezők az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 

meghatározott elektronikus módon a jogszabályban meghatározott adattartalommal 

és mellékletekkel együtt kell benyújtani. A működési engedély kiadásával összefüggő 

eljárási költségeket a kérelem benyújtója viseli. 

A működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

• a működési engedély iránti kérelem tárgyát, 

• az alapító nevét, székhelyét, értesítési címét, 

• a fenntartó nevét, székhelyét, értesítési címét, 



 

• a köznevelési intézmény hivatalos nevét, az intézmény típusát, székhelyét, 

• a köznevelési intézmény székhelyére és minden telephelyére vonatkozóan 

külön-külön 

- az ott ellátott alapfeladatokat, 

- az épület tulajdonosának megnevezését, 

- amennyiben nem a fenntartó az épület tulajdonosa, az épület feletti 

rendelkezési jog időtartamának kezdő és befejező dátumát, 

- a köznevelési alapfeladat ellátás megkezdésének tervezett dátumát, 

- az épületbe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, 

- a tantermek számát, 

- a tantermek alapterületét, 

- a tervezett évfolyamok felsorolását, 

- az óvodai csoportszobák számát, 

- az óvodai csoportszobák alapterületét, 

- a tervezett óvodai csoportok számát, 

- az óvoda napi nyitvatartási idejét, a nyitás és a zárás időpontját, 

- alapfeladatonként és munkarendenként a legmagasabb gyermek- és tanulói 

létszámot, 

- pedagógiai szakszolgálati feladatonként az ellátható maximális gyermek-, 

tanulólétszámot, továbbá a feladatok ellátását biztosító helyiségek számát, 

alapterületét, 

- nevelési-oktatási intézmény esetében a gyermekétkeztetés ellátásának 

módját. 

 

A kérelemhez mellékelni kell: 

Eredetiben vagy másolatban - másolat esetén az eljárás során a kormányhivatal 

kérheti az eredeti dokumentum bemutatását. 

• a pedagógiai programot, 

• pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében a köznevelésért felelős miniszter 

szándéknyilatkozatát a pedagógiai szakszolgálati tevékenységre irányuló 

köznevelési szerződés megkötéséről, 

• fenntartói igazolást arról, hogy a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban 

meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény 

működéséhez legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított (tulajdoni lap, 

megállapodás, hozzájáruló nyilatkozat), 

• annak igazolását, hogy a helyiségek a nevelési-oktatási intézmény feladatainak 

ellátására alkalmasak, 

• a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan külön-külön a tárgyi 

feltételek meglétét igazoló tételes jegyzéket a kötelező (minimális) helyiség- és 

eszközjegyzékben, valamint a kötelező (minimális) felszerelési jegyzékben 



 

meghatározottak szerint elkészítve, külön feltüntetve a testnevelési és a 

gyakorlati foglalkozások megtartását szolgáló helyiségeket , valamint a fenntartó 

nyilatkozatát arról, hogy a működés megkezdéséhez, a munkához szükséges, 

jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek rendelkezésre állnak vagy 

fokozatosan megteremthetők, felmenő rendszerben történő oktatásszervezés 

esetén az eszközök és felszerelések beszerzésének ütemtervét, 

• a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan külön-külön az óvodai 

nevelésben, az iskolai nevelésben-oktatásban, pedagógiai szakszolgálati 

intézményben foglalkoztatott pedagógusok, óraadók listáját, feltüntetve a 

pedagógusok nevét, végzettségét és szakképzettségét, iskola esetén tantárgyi 

bontásban, valamint a pedagógus-végzettséget tanúsító oklevél kiállítóját és az 

oklevél számát, a tantárgyfelosztást, továbbá a működéshez szükséges többi 

alkalmazott nevét, végzettségét és szakképzettségét, foglalkoztatásuk módját és 

időtartamát, valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a működés 

megkezdéséhez, a nevelő, oktató munkához szükséges, jogszabályban 

meghatározott személyi feltételek biztosítottak, 

• a pénzügyi feltételek teljesítésének igazolásához 

- a köznevelési intézmény egészére vonatkozóan a székhelyre és valamennyi 

telephelyre vonatkozóan együttesen részletes kimutatást arról, hogy az 

intézmény tevékenységét milyen forrásokból finanszírozzák, a források 

között feltüntetve a feladatellátáshoz rendelkezésre álló készpénzt, a 

befektetett eszközök és forgóeszközök értékét, a tervezett bevételi 

forrásokat,  

- a fenntartó által jóváhagyott egy évre szóló költségvetést, amely tartalmazza 

a működéshez szükséges befektetett eszközök és forgóeszközök beszerzési 

értékét, a dologi és személyi kiadások összegét, utóbbiba beleértve az 

alkalmazottak bérét, annak közterheit és a tanulói juttatások költségeit, 

valamint 

- a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a feladatok ellátásához szükséges 

fedezetet biztosítja. 

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

Az eljárás illetéke: 

A köznevelési intézmény nyilvántartásba vételével összefüggő eljárás illetékköteles, 

mértéke 3000,- Ft, a fellebbezési eljárás illetéke 5000, - Ft, melyet átutalással, vagy 

készpénzátutalási megbízással postai úton kell megfizetni. 

Az egyesületet, a köztestületet, az egyházi jogi személyt, az alapítványt, a 

közalapítványt és a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági 

társaságot illetékmentesség illeti meg. Az illetékmentesség csak abban az esetben 

illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben 

folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági 



 

adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a 

központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

A kérelem elbírálása: 

Az engedély akkor adható ki, ha a köznevelési intézmény a feladatai ellátásához 

szükséges feltételekkel rendelkezik: 

• állandó saját alkalmazotti létszámmal; 

• állandó saját székhellyel, telephely esetén állandó telephellyel, a 

feladatellátáshoz szükséges helyiségekkel (a helyiségek feletti rendelkezési jog 

legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított); 

• legalább egy, a maximális létszám befogadására alkalmas óvodai csoport, 

kollégiumi csoport, az adott iskolatípusnak megfelelően valamennyi évfolyamra 

egy-egy iskolai osztály működtetésére alapították; újonnan induló nevelési-

oktatási forma esetében felmenő rendszerben, fokozatosan megteremti, 

• a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre 

állnak; 

• nyilvántartásba vétel óta kevesebb mint hat hónap telt el. 

Ha a nevelési-oktatási intézmény székhelye, telephelye másik nevelési-oktatási 

intézmény által is használt ingatlanban található, az engedélyezési eljárásban 

vizsgálni kell azt is, hogy az épületben biztosítható-e valamennyi nevelési-oktatási 

intézmény zavartalan működése, az alapító okiratában megjelölt maximális gyermek-

, tanulói létszám fogadása, a nevelőtestületek működése. 

Újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében a feladatok ellátásához szükséges 

feltételeket felmenő rendszerben, fokozatosan elégséges megteremteni.  

A kormányhivatal az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha a nevelési-oktatási 

intézmény 

• pedagógiai programja az e törvényben meghatározottaknak nem felel meg, 

• nem rendelkezik - az e törvényben foglaltaknak megfelelő - a működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, 

• újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében a feltételek megteremtésének 

ütemtervében foglaltak nem megalapozottak, a költségvetésből nem állapítható 

meg, hogy a feladata ellátásához szükséges költségeket milyen forrásból 

biztosítják. 

Pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmény esetében a kormányhivatal az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, 

ha 

• nem rendelkezik - az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltaknak 

megfelelő - a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, 

• munkaterve nem felel meg a külön jogszabályban foglaltaknak, továbbá 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény esetében nincs összhangban 



 

a köznevelésért felelős miniszter által kijelölt háttérintézménynek a miniszter által 

jóváhagyott szakmai irányelvében foglaltakkal. 

 

Nem állami fenntartású szakképző intézmények esetén alkalmazott eljárás: 

Szakképző intézményt az államon kívül önállóan vagy együttesen nemzetiségi 

önkormányzat, egyházi jogi személy vagy vallási egyesület, gazdasági társaság, 

alapítvány vagy egyesület alapíthat. 

 

A nem állami fenntartású szakképző intézmény működéséhez nyilvántartásba vétel 

és működési engedély szükséges. 

A nem állami szerv által alapított, illetve fenntartott nem állami szakképző intézmény 

akkor vehető nyilvántartásba, ha a nem állami szakképző intézmény a szakképzésért 

felelős miniszter szakvéleménye alapján alkalmas a szakképzés megszervezésére. 

 

A nem állami szakképző intézmény működési engedélye akkor adható ki, ha a nem 

állami szakképző intézmény 

a) rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel és 

b) nyilvántartásba vétele óta kevesebb, mint hat hónap telt el. 

 

A szakképző intézményt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a 

továbbiakban: NSZFH) veszi nyilvántartásba, a működési engedély kiadásáról az 

intézmény székhelye szerinti fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal dönt. 

A nem állami szakképző intézmény az NSZFH által vezetett nyilvántartásba való 

bejegyzéssel a bejegyzés napján jön létre és a nyilvántartásból való törléssel, a 

törlés napján szűnik meg. Az alapító okirat a szakképző intézmény későbbi 

időponttal való alapításáról, átalakításáról, illetve megszüntetéséről is rendelkezhet, 

ebben az esetben a szakképző intézményt ezen időponttal kell nyilvántartásba venni, 

illetve a nyilvántartásból törölni. 

 

A fenntartó a nem állami szakképző intézmény működési engedélyének módosítását 

kezdeményezi, ha az Szkt. 23. §-a szerinti döntést hoz – amely lehet a szakképző 

intézmény fenntartói irányítási hatáskörének átadása, a szakképző intézmény 

megszüntetése, átalakítása (egyesülés, szétválás), átszervezése – vagy a személyi, 

tárgyi és pénzügyi feltételek változása esetén, illetve abban az esetben, ha a 

szakképző intézmény másik szakképző vagy köznevelési intézmény által használt 

épületben található, és e körülmény tekintetében változás áll be.  

A módosítás iránti kérelmet a döntést követő tizenöt napon belül, illetve legkésőbb a 

változást megelőző hatvanadik napig kell benyújtani. 

 

A működési engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell 



 

a) a nem állami szakképző intézmény szakmai programját, és 

b) - a szakképzési államigazgatási szerv által meghatározott tartalommal és 

formában - 

ba) azokat az okiratokat, amelyekből megállapítható, hogy a működés 

megkezdéséhez, a nem állami szakképző intézmény feladatai ellátásához szükséges 

személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, és 

bb) a szakképző intézmény működéséhez szükséges pénzeszközökkel való 

rendelkezés alátámasztására alkalmas okiratokat. 

 

Ha a nem állami szakképző intézmény székhelye, telephelye másik szakképző 

intézmény vagy köznevelési intézmény által is használt ingatlanban található, a 

működési engedély kiadására irányuló eljárásban vizsgálni kell azt is, hogy az 

ingatlanban biztosítható-e valamennyi szakképző intézmény, illetve köznevelési 

intézmény zavartalan működése, a vállalt tanulólétszám fogadása, az oktatói testület 

működése. 

 

A kormányhivatal a működési engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha a nem 

állami szakképző intézmény 

a) szakmai programja jogszabálynak nem felel meg vagy 

b) nem rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

– 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

– 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

– 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről, 

– 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről, 

– a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, 

– a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet, 

– 3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról, 

– 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügy intézését segít ő útmutatók: --  



 

 

Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok: --  

  



 

11. Tanköteles tanuló számára kizárás fegyelmi bünt etés miatt nevelési-

oktatási intézmény kijelölésére irányuló eljárás  

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegte, fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A kizárás az 

iskolából fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén 

alkalmazható. 

A kizárás az iskolából fegyelmi büntetés esetén a szülő köteles új iskolát, kollégiumot 

keresni a tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium segítséget nyújt a 

szülőnek az új iskola, kollégium megtalálásában.  

Abban az esetben, ha az iskola, a kollégium a fegyelmi büntetés megállapításáról 

szóló határozat véglegessé válásától számított nyolc napon belül a tanulót fogadó 

iskolától, kollégiumtól nem kap értesítést arról, hogy a tanuló más iskolában, 

kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére megtörtént, a fegyelmi 

büntetést hozó iskola, kollégium három napon belül köteles megkeresni a 

kormányhivatalt, amely három munkanapon belül másik, az állami közfeladat-

ellátásban résztvevő iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára.  

Az iskolát, kollégiumot úgy kell kijelölni, hogy a tanuló számára a kijelölt 

intézményben a nevelés-oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet. 

Szakképző intézmény tanulója esetén az új intézmény kijelöléséről a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal gondoskodik. 

Az eljárás menete:  

A fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium a kérelmet, értesítést minden esetben 

írásban, postai úton vagy személyesen nyújtja be.   

A kérelem/értesítés célszerű tartalma: 

• a kérelmező szülő/törvényes neve, lakhelye, elérhetősége, 

• a tanuló neve, szül. adatai, anyja neve, 

• a tanuló tartózkodási helye, ha nem a szülő lakcímén tartózkodik 

életvitelszerűen, 

• a tanuló iskolájának neve, címe, osztálya, tanult idegen nyelv, 

• sajátos nevelési igényű tanuló esetében a sajátos nevelési igény ténye. 

A kérelemhez, értesítéshez célszerű mellékelni: 

• a végleges fegyelmi döntésről szóló határozat másolatát, 

• sajátos nevelési igényű tanuló esetében az érvényes, a szakértői bizottság által 

kiállított szakvélemény másolatát. 

A kijelölés tárgyában a kormányhivatal három munkanapon belül határozatot hoz. 

Az új intézmény kijelölésekor tekintettel van a tanuló nyelvtanulására, választott 

szakmájára, az aránytalan terhek elkerülésére, sajátos nevelési igényű tanuló 

esetében e tényre. 



 

A kizárás fegyelmi büntetés a tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új 

tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítéséig.  

 

Az eljárás illetéke: 

Az eljárás illetékmentes.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

– 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról,  

– 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

– 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügy intézését segít ő útmutatók: --  

 

Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok: --  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Egyházi, magán, valamint a nemzetiségi önkormán yzati fenntartók 

fenntartói tevékenységének törvényességi ellen őrzése  

 

Az ellenőrzés tárgykörei 

A kormányhivatal végzi az egyházi, magán, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 

által fenntartott köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi 

ellenőrzését, amelynek eredményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító 

szervet.  

A kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a 

nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges 

engedélyben meghatározottak szerint működteti-e. Ellenőrzése során különösen azt 

vizsgálja, hogy 

• van-e joga a fenntartónak a tevékenység folytatásához, 

• összhangban áll-e az alapító okirat, a működés megkezdéséhez szükséges 

engedély és a pedagógiai program, 

• a nevelési-oktatási intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében 

milyen intézkedéseket tettek, 

• a fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon biztosítja-e az 

alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását, a kötelező (minimális) 

eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét, 

• a fenntartó által elkészített éves költségvetés biztosítja-e a feladatok ellátását, 

• az ütemtervben foglaltak teljesülnek-e, 

• egyházi nevelési-oktatási intézmény fenntartója esetében a szervezeti és 

működési szabályzat jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényes-e, 

• a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása törvényes-e, 

• vizsgálta-e a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában 

meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét, 

• a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési 

kötelezettségét. 

Az ellenőrzés indítása 

Az ellenőrzés indulhat hivatalból: az intézmény székhelye szerinti kormányhivatal 

legalább kétévente végzi a törvényességi ellenőrzést.  

Az ellenőrzés menete 

A törvényességi ellenőrzés, illetve az eredménye alapján hivatalból indult hatósági 

eljárás során az ügyintézési határidő hatvan nap. 

Az ellenőrzés jellemző eszközei 

• adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló 

ellenőrzés, 

• szemle a helyszínen. 



 

Az ellenőrzés módszerei 

A módszert az ellenőrzés tárgya és célja határozza meg. A kormányhivatal az alábbi 

módszereket alkalmazza ellenőrzése során: 

• dokumentum-ellenőrzés, 

• dokumentum-elemzés, 

• adatfelvétel, 

• személyes meghallgatás, 

• kép- és hangfelvétel készítése. 

A szemléről a kormányhivatal értesíti az ellenőrzés alá vont fenntartó képviselőjét. 

Az ellenőrzés során észlelteket a kormányhivatal jegyzőkönyvben, szemle nélkül 

lefolytatott ellenőrzés esetén feljegyzésben rögzíti.  

 

A kormányhivatal intézkedései 

Amennyiben jogszabálysértés került megállapításra, a kormányhivatal - megfelelő 

határidő biztosításával - felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. Ha a 

fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett, a köznevelési feladatokat 

ellátó hatóság a köznevelési intézményt törli a nyilvántartásból. 

A törvényességi ellenőrzés eredményéről a kormányhivatal értesíti a költségvetési 

hozzájárulást folyósító szervet.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

– 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

– 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügy intézését segít ő útmutatók: --  

 

Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok: --  

  



 

13. Köznevelési intézmények hatósági ellen őrzése  

 

A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmények 

jogszabályi feltételeknek megfelelő működését.  

Az ellenőrzés tárgykörei 

A köznevelési intézmény székhelye, telephelye szerinti kormányhivatal hatósági 

ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmények jogszabályi feltételeknek 

megfelelő működését, különösen: 

• az egyenlő bánásmód követelményére, 

• a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, 

• az osztály-, csoportlétszámra,  

• a gyermek- és tanulói balesetvédelemre,  

• a tanulói óraterhelésre, 

• a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, 

• az alkalmazási feltételekre,  

• a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára, 

• a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, 

• a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói 

felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását, 

• az országos mérések eredményei következtében készített intézkedési terv 

végrehajtásának kötelezettségére vonatkozó rendelkezések megtartását. 

Az ellenőrzés indítása 

Az ellenőrzés indulhat hivatalból: a kormányhivatal a hatósági ellenőrzési feladatait a  

köznevelésért felelős miniszter által jóváhagyott munkaterv alapján hivatalból, 

rendszeresen végzi. 

Az eljárás indulhat kérelemre, azzal, hogy az ügyfél csak saját maga hatósági 

ellenőrzés alá vonását kezdeményezheti.  

Az ellenőrzés menete 

A törvényességi ellenőrzés, illetve az eredménye alapján hivatalból indult hatósági 

eljárás során az ügyintézési határidő hatvan nap. 

Az ellenőrzés jellemző eszközei 

• adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló 

ellenőrzés, 

• szemle a helyszínen. 

Az ellenőrzés módszerei 

A módszert az ellenőrzés tárgya és célja határozza meg. A kormányhivatal az alábbi 

módszereket alkalmazza ellenőrzése során: 

• dokumentum-ellenőrzés, 

• dokumentum-elemzés, 

• adatfelvétel, 



 

• személyes meghallgatás, 

• kép- és hangfelvétel készítése. 

A helyszíni ellenőrzésről a kormányhivatal értesíti az ellenőrzés alá vont intézmény 

vezetőjét. 

Az ellenőrzés során észlelteket a kormányhivatal jegyzőkönyvben, szemle nélkül 

lefolytatott ellenőrzés esetén feljegyzésben rögzíti. 

 

A kormányhivatal intézkedései 

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, 

a) megindítja az eljárást, vagy 

b) ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak 

eljárását kezdeményezi. 

Felügyeleti bírságot szabhat ki, amelynek összege nem haladhatja meg az egymillió 

forintot. 

A felügyeleti bírságot az elkövetett cselekmény súlyával arányosan kell kiszabni.  

A kormányhivatal törli a nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézményt a nyilvántartásból, ha a köznevelési intézmény a hatósági ellenőrzés 

keretében megállapított jogszabálysértést az első felszólítást, majd ugyanazon 

jogszabálysértés miatt kiszabott felügyeleti bírság kiszabását követően sem szünteti 

meg a határozatban megállapított határidőn belül. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

– 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

– 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügy intézését segít ő útmutatók: -  

 

Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok: -  

 

 

 

 

 

 

 

II. Szociális és Gyámügyi Osztály  



 

 

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgált atók, intézmények és 

hálózatok bejegyzése a szolgáltatói nyilvántartásba  

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) 

Illetékességi területe:  

Veszprém vármegye 

Ügytípushoz tartozó jogszabályok jegyzéke:  

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.), 

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény , 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: 

SZCSM rendelet), 

• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24. ) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Sznyr.) 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény , 

• A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet  

• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet) 

• A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról 

és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

• Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, 

• Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet; 

• A nevelési intézmények tervezési előírásairól szóló MSZ 24210 szabvány; 

• A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet; 



 

• A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes 

kérdéseiről szóló 513/2013. (XII.29.) Korm. rendelet 

• A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet 

• Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 

• Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról 

szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 

• A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 

• A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban a fenntartó a 

kérelmeket, elektronikus úton nyújtja be a működést engedélyező szerv felé. A 

fenntartó a https://szocialisportal.hu/tema/oszir/mukeng/ linken elérhető elektronikus 

adatlap kitöltésével rögzítheti kérelmét és nyújthatja be, előzetes regisztrációt 

követően. Új fenntartó a https://idp.nrszh.hu/idp/ címen történő előzetes 

regisztrációt követ ően nyújthatja be a kérelmét elektronikus úton  a 

Kormányhivatalhoz. Az elektronikus űrlap kötelező adattartalmát az Sznyr. 4. 

melléklete határozza meg. 

A fenntartónak az engedélyes bejegyzése, adatmódosítása vagy törlése iránti 

eljárásban a kérelemhez az Sznyr. 5. melléklet szerinti iratokat szükséges csatolni. 

A nyilvántartási rendszert a Magyar Államkincstár működteti. A regisztrációról és a 

kérelem benyújtásáról további részletes információ található a szocialisportal.hu 

honlapon az OSZIR – MŰKENG menü alatt. 

 

Eljárási költségek:  

Az engedélyes bejegyzése esetén, vagy  ha az engedélyes adatmódosítása 

fenntartóváltás, új szolgáltatás, illetve szociális szolgáltatás esetén új ellátotti csoport 

bejegyzésére irányul, valamint ha a szakmai program megfelelőségének kérdésében 

szakértő kirendelése szükséges, a Kormányhivatal 

a) a b)-d) pontban meghatározottak kivételével a Slachta Margit Nemzeti 

Szociálpolitikai Intézetet (a továbbiakban: Intézet), 

b) gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 

miniszter által kijelölt szervezetet (a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet), 

c) gyermekek esélynövelő szolgáltatása esetén - a d) pontban meghatározottak 

kivételével - a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: TEF), 

d) a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás esetén - ide nem értve 



 

magát a kijelölt egyházi módszertani intézményt - a kijelölt egyházi módszertani 

intézményt 

rendeli ki szakértőnek. 

A fenntartó a szakmai program véleményezéséért a Hivatal módszertani feladatot 

ellátó szerve, illetve az Intézet részére az SZCSM rendelet 14. §-a alapján szakértői 

díjat fizet. 

A szakértői díj összege működési engedélyenként: 

o szociális szolgáltató esetén 16.000 forint, 

o szociális intézmény esetén 24.000 forint, 

o szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése 

esetén 24.000 forint. 

Az NM rendelet 4. § (3b) szerint a fenntartó a módszertani intézménynek a 

gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények és a gyermekvédelmi intézmények szakmai 

programjának - külön jogszabály alapján, szakértőként végzett - véleményezéséért 

szakértői díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként 

a) gyermekjóléti szolgáltató esetén 16 000 forint, 

b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetén 24 000 forint, 

c) gyermekjóléti szolgáltató és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény egy 

telephelyen történő működése esetén a b) pont szerinti összeg. 

 

A szakétői díjat az ügyfélnek a kérelem benyújtásakor kell a Veszprém Vármegyei 

Kormányhivatal 10048005-00299516-20000002 számú letéti számlájára megfizetni. 

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, adatmódosítással és törléssel 

kapcsolatos eljárások illetékmentesek. 

 

Alapvet ő eljárási szabályok:  

Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, a Kormányhivatal a 

kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül – megfelelő határidő megjelölése és 

a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – egy ízben 

hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Amennyiben a kérelmező ügyfél a hatóság 

felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az 

eljárást hivatalból nem folytatja az Ákr. 47. § (1) bekezdése alapján a Kormányhivatal 

az eljárást megszünteti. 

 

Finanszírozás és nem ágazati feltételek  

A működést engedélyező szervhez benyújtandó kérelemben – az Sznyr. 4. 

mellékletének 8. pontja alapján – nyilatkozni szükséges a fenntartónak arról, hogy 

költségvetési támogatást kíván-e igénybe venni, továbbá arról is, hogy részesül-e az 

ott megjelölt támogatásban. 



 

A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra jogosult a 

szolgáltatói nyilvántartásba végleges döntéssel bejegyzett szolgáltató, intézmény 

vagy hálózat útján gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet 

folytató, közfeladatot ellátó egyházi fenntartó és - a központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott - nem állami fenntartó. Az állami fenntartó, az egyházi 

fenntartó és a nem állami fenntartó központi költségvetésről szóló törvényben 

biztosított támogatásra való jogosultságának feltétele a 

a) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást nyújtó új 

szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, 

b) gyermekek napközbeni ellátása és - az 51. § (4)-(9) bekezdés szerinti ellátás 

kivételével - a gyermekek átmeneti gondozása esetében az új férőhelyeknek 

a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, külön 

jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása (a továbbiakban: 

befogadás), a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a 145/C. §-ban 

foglaltak kivételével. 

A feltételek fennállását a miniszter, a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a 

gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter vizsgálja. Ha a feltételek nem állnak 

fenn, a miniszter, a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és 

ifjúságpolitikáért felelős miniszter a befogadásról az általa meghatározott és 

közleményben közzétett kapacitások alapján dönt. 

Költségvetési támogatással történő működtetés esetén a finanszírozási rendszerbe 

történő befogadás érdekében a gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- 

és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért 

felelős miniszter szakhatóságként jár el. (határidő: 50 nap)  

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelem benyújtása előtt a 

finanszírozási rendszerbe történő befogadás kérdésében a minisztériumtól előzetes 

szakhatósági állásfoglalás kérhető. Az Szt. 58/A. § (2d) bekezdése és a Gyvt. 145. § 

(2d) bekezdése szerinti esetben a befogadásra a szakhatósági eljárások, előzetes 

szakhatósági eljárások megindulásának sorrendjében, a kapacitás erejéig van 

lehetőség. A működést engedélyező szerv a kérelmek benyújtásának sorrendjében 

keresi meg gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért 

felelős minisztert, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős minisztert, ha 

a kérelemhez előzetes szakhatósági hozzájárulást nem csatoltak. A kérelemben fel 

kell tüntetni a fenntartó nevét, címét, az engedélyes nevét, címét, már működő 

engedélyes esetén az ágazati azonosítót, a szolgáltatás megnevezését, az igényelt 

kapacitások számát (ellátotti szám férőhelyszám, feladatmutató), a szolgáltatás 

ellátási területét, továbbá a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét. (Sznyr. 19/A. § 

(4) bekezdése) Az előzetes szakhatósági állásfoglalás az engedélyes bejegyzése 

iránti eljárásban akkor használható fel, ha a fenntartó az engedélyes bejegyzése 



 

iránti kérelmét az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő két éven belül 

benyújtja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

A befogadással kapcsolatos tájékoztató elérhető: www.szocialisportal.hu 

Közlemények – Kapacitás közlemények címszó alatt. 

A bejegyzési eljárás során ún. nem ágazatinak minősülő feltételeknek is meg kell 

felelni, amelyeket az SzCsM rendelet 15. §-a, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 4/C. §-a rögzít. 

Ezek közül a Kormányhivatalon belüli szervezeti egységek járnak el az eljárás során 

az alábbi jogszabályi követelmények tekintetében: 

• élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági jogszabályi követelmények 

vizsgálata,  

• közegészségügyi, ivóvízminőségi, a hulladékkal és nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, 

járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a 

dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások, továbbá a 

bentlakásos szociális intézmény jogszabály szerinti kötelező szolgáltatásai 

körébe tartozó egészségügyi ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi 

feltételek,  

• építéshatósági követelményeknek való megfelelés, ideértve az 

akadálymentesítést is. 

Nem ágazati feltétel továbbá a tűzvédelmi feltételek vizsgálata, amelyet 

szakhatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vizsgál. A 

szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. 

Az eljárást megindító kérelem benyújtását megelőzően célszerű, ha a leendő 

fenntartó előzetesen tájékozódik a fenti nem ágazati feltételek tekintetében. 

Lehetősége van előzetes állásfoglalást kérni a nem ágazati (élelmiszerlánc, 

közegészségügy, építésügy) és a tárgyi feltételek teljesítéséről. (Az előzetes 

állásfoglalásra az előzetes szakhatósági állásfoglalás szabályait kell alkalmazni.) 

Lehetősége van beszerezni a szakhatóságok előzetes szakhatósági állásfoglalását. 

(tűzvédelem, befogadás). Ha a kérelmező beszerezte az előzetes szakhatósági 

hozzájárulást, azt a kérelemhez csatolni kell.  

A Kormányhivatal az Ákr. 68-70. §-ában bekezdésében foglaltak szerint szemlét tart. 

A Kormányhivatal az engedélyest bejegyzi a szolgáltatói nyilvántartásba, ha az 

megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Ügyintézés határideje:  

Az általános ügyintézési határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdése értelmében 60 nap. Az 

ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésben szereplő 

időtartamok.  



 

Időszakos férőhelybővítés és kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli 

kiskorúakat ellátó gyermekotthon esetén, valamint az ideiglenes befogadó férőhellyel 

kapcsolatos adatmódosítási eljárásokban a működést engedélyező szerv ügyintézési 

határideje tíz nap. 

A kizárólag új nevelőszülő bejegyzése vagy az egyes nevelőszülőknél elhelyezhető 

gyermekek és fiatal felnőttek számának emelése miatt szükséges adatmódosítási 

eljárásban az engedélyező szerv ügyintézési határideje húsz nap 

 

Az ügyek intézését segít ő útmutatók:  

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai - Módszertani levél. 

Elérhetők a www.szocialisportal.hu weboldalon. 

 

Az igénybe vehet ő elektronikus programok elérhet ősége:  

http://szocialisportal.hu/mukeng 

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillet ő jogokról és az ügyfelet terhel ő 

kötelezettségekr ől:  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság 

biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a 

szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb 

résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi 

résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni 

kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

Ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem zárja ki, az eljárás 

befejezését követően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó 

véglegessé vált határozatot, valamint az elsőfokú határozatot megsemmisítő és az 

elsőfokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki korlátozás 

nélkül megismerheti. 

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy 

az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy 

olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei 

nem állnak fenn, kivéve, ha az adat - ide nem értve a minősített adatot - 



 

megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e 

törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus 

úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az 

eljárásban résztvevőkkel. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság 

tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más - a hatóságnál rendelkezésre álló - módra áttérhet. 

Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a 

kapcsolattartás módját. 

A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés felülvizsgálat – 

jogsértésre hivatkozva – közigazgatási per keretében a Veszprémi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet – 3 példányban – a Veszprém 

Megyei Kormányhivatalnál a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell 

benyújtani. 

 

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok ellen őrzése 

 

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) 

 

Illetékességi területe:  

Veszprém vármegye 

 

Ügytípushoz tartozó jogszabályok jegyzéke:  

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.), 

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.), 

• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Sznyr.) 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban:  

SzCsM rendelet), 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, 



 

• a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

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

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Gyvt.), 

• A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Gyár.), 

• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet), 

• A gyámhivatalok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által 

kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet, 

• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

• A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet 

• Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet; 

• A nevelési intézmények tervezési előírásairól szóló MSZ 24210 szabvány; 

• A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet; 

• A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének 

szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti 

tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM 

rendelet 

• A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes 

kérdéseiről szóló 513/2013. (XII.29.) Korm. rendelet 

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

• A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési 

nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet; 

• A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet; 

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

• Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és 

vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet; 



 

• A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban 

közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet; 

• A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és 

az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet; 

• A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek 

vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet; 

• A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági 

vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 

felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet  

• A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény 

• A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint 

a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények 

módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. 

évi CLXXIX. törvény 

• A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható 

korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet 

• a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális 

rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet;  

• A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 

egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 7/2013. (II.27.) 

Korm. rendelet  

• A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 

3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet 

• Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 

• A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 

szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet 

• A z emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. 

(XII. 13.) Korm. rendelet  

• A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:  

A szolgáltató/intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok. 

A személyes gondoskodás biztosítása során vezetett dokumentumok. 

 



 

Alapvet ő eljárási szabályok:  

A Kormányhivatal a hatósági ellenőrzéshez kötődő - külön jogszabályban 

meghatározott – feladatait az Ákr. VI. fejezetében foglaltak szerint látja el. 

A Kormányhivatal az Sznyr. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján  

• otthont nyújtó ellátás esetén a teljes körű ellátás, utógondozói ellátás esetén az 

utógondozás és a szükség szerinti ellátás megvalósulását legalább évente 

hivatalból ellenőrzi, továbbá e szolgáltatások esetén legalább kétévente; 

• gyermekek napközbeni ellátása esetén kétévente; 

• időszakos férőhelyek esetén a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett működési 

időszakban, az időszakos férőhelyek legalább három évre történő bejegyzése 

esetén legalább háromévente 

• a fent nem említett esetben – a szolgáltatás jellege és a korábbi ellenőrzések 

tapasztalatai alapján – kockázatelemzéssel meghatározott időközönként, de 

legalább háromévente 

ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban 

foglaltaknak megfelelően működik-e. 

 

A fentieken túl a Kormányhivatal helyszíni ellenőrzést tart:  

• ha tudomására jut, hogy az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy 

működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott 

gyermekek fejlődését veszélyezteti, vagy más jogát sérti, vagy az engedélyes 

működésére vonatkozó jogszabályokat vagy a szolgáltatói nyilvántartásban 

foglaltakat súlyosan megsértették 

Ha az ellenőrzés során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a 

szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében a Kormányhivatal szakértő 

kirendelését látja szükségesnek, a működést engedélyező szerv a Főigazgatóságot, 

a bölcsődei módszertani szervezetet, illetve a kijelölt egyházi módszertani intézményt 

rendeli ki szakértőnek. 

A kijelölt módszertani intézmény helyszíni vizsgálatot is végezhet, amelyet lehetőleg 

a működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzésével azonos vagy egymáshoz 

közeli időpontban folytat le. 

A működést engedélyező szerv szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, 

bentlakásos szociális intézményi ellátás, az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

lakhatási szolgáltatás esetén, illetve ha az Szt. 75. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 

szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga nyújtja, továbbá 

gyermekek napközbeni ellátása - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) 

pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén - a rendes 

ellenőrzést megelőzően legalább tizenöt nappal - ellenőrzés lefolytatása céljából 

megkeresi a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt. 



 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az eljárás során a fenntartó és a 

szolgáltató köteles átadni, illetve megküldeni az ellenőrzéshez szükséges adatokat 

és iratokat a Kormányhivatal számára. 

Ha a működést engedélyező szerv a  népegészségügyi vagy élelmiszer-ellenőrző 

feladatkörében eljáró járási hivatalt, az építésügyi hatóságot, a tűzvédelmi hatóságot, 

illetve fejlesztő foglalkoztatás esetén a munkavédelmi hatóságot, a munkaügyi 

hatóságot vagy a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység 

ellenőrzésére jogosult hatóságot (a továbbiakban együtt: ellenőrző társhatóság) 

ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi, az a feladat- és hatáskörébe tartozó 

kérdésekben az engedélyesnél, a működést engedélyező szervvel együttműködve, 

harminc napon belül ellenőrzést folytat le. 

A Kormányhivatal az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi a fenntartónak, az 

engedélyesnek, költségvetési támogatással működő engedélyes, valamint 

finanszírozási szerződéssel működtetett, szenvedélybetegek részére nyújtott 

alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fejlesztő foglalkoztatás, gyermekek 

esélynövelő szolgáltatása és krízisközpontként működő családok átmeneti otthona 

esetén másolatban - elektronikus levélben - az igazgatóságnak. 

Ha a Kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, az Ákr. 101. § 

értelmében megindítja az eljárást, és alkalmazza az Sznyr. 40.-42. §, valamint a 

Gyvt. 100/A. § szerinti jogkövetkezményeket. 

 

Az ügyek intézését segít ő útmutatók:  

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai - Módszertani levél 

Elérhetők a www.szocialisportal.hu weboldalon. 

 

Az igénybe vehet ő elektronikus programok elérhet ősége:  

https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml 

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillet ő jogokról és az ügyfelet terhel ő 

kötelezettségekr ől:  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az ügyfél vagy 

képviselője eljárási birsággal sújtható, ha – a törvényben meghatározott kivételektől 

eltekintve – más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul 

állít vagy elhallgat, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti. 

A fenntartó a helyszíni szemlén részt vehet, de megjelenése nem kötelező. 

Az ellenőrzés alá vont ügyfelet megilleti a törvény előtti egyenlőség; a tisztességes 

ügyintézéshez való jog; az iratbetekintési jog; a nyilatkozattételi jog; a 

tájékoztatáshoz való jog; a személyes adatok védelméhez való jog; az anyanyelv 

használatának joga; a jogorvoslathoz való jog.  



 

Az ügyfél az ügyben keletkezett iratokba betekinthet, és azokban foglaltakra 

nyilatkozatot tehet, valamint az iratokból másolatot, kivonatot készíthet, vagy 

másolatot kérhet az ügyintézővel való egyeztetés szerinti helyen és időben. Ez a jog 

az írásban meghatalmazott képviselőjét is megilleti. 

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy 

az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy 

olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei 

nem állnak fenn, kivéve, ha az adat - ide nem értve a minősített adatot - 

megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e 

törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

A helyszíni szemle alkalmával a hatóság eljáró tagja jogosult különösen a szemlével 

érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni; bármely iratot, tárgyat 

vagy munkafolyamatot megvizsgálni; felvilágosítást kérni, illetve mintát venni. 

Ha az ügyfél az ellenőrzés során a szükséges iratokat – a jogkövetkezményekre való 

figyelmeztetés ellenére – nem mutatja be, illetve annak átvizsgálását jogellenesen 

akadályozza, az ellenőrzést végző azokat lefoglalhatja. 

 

Az ellenőrzés akadályozásának következményei: 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott 

többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. 

• Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb 

összege - ha törvény másként nem rendelkezik - természetes személy 

esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint.  

 

 

 

  



 

Szociális és gyámhatósági ügyekben jogorvoslati elj árások 

 

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) 

Illetékességi területe:  

Veszprém vármegye 

 

Ügytípushoz tartozó jogszabályok jegyzéke:  

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.), 

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény, 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

• A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

• A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. 

(III. 27.) Korm. rendelet, 

• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

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

• A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet. 

A közigazgatási per lehetősége 

Az ügyfél - az önálló  jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével - a 

véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható 

döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike 

fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 

 

A fellebbezés benyújtása a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró jegyző 

által hozott döntés ellen  

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó 

hatóságnál lehet előterjeszteni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből 

közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 



 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső 

ok miatt nem hivatkozott. 

Postán küldött fellebbezés benyújtásának ideje a postára adás napja. 

 

Eljárási illetékek:  

A gyámhatósági eljárásban illetékmentesen lehet fellebbezni. 

 

Alapvet ő eljárási szabályok:  

Fellebbezési eljárás  

Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor 

fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi. 

Határozat ellen fellebbezésnek van helye, ha az elsőfokú döntést - a képviselő-

testület kivételével helyi önkormányzat szerve (pl. jegyző) hozta.  

Abban az ügyben, amelyben a határozat fellebbezéssel támadható, az önálló 

jogorvoslattal támadható végzés ellen fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról 

lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra 

egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak. 

Aki az eljárás során a fellebbezési határidőt önhibáján kívüli elmulasztotta, igazolási 

kérelmet  terjeszthet elő, amelyet az elsőfokú hatósághoz lehet benyújtani. Az 

igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, vagyis 

be kell nyújtani a fellebbezést.  

Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály 

megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő 

utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási cselekményre előírt határidővel 

megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon belül lehet előterjeszteni. 

Ha az ügyfél nem személyesen jár el a jogorvoslati eljárásban (fellebbezés során), a 

felettes szerv az eljáró személy (szervezet) képviseleti jogosultságát megvizsgálja. A 

meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem 

tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. 

Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos 

valamennyi nyilatkozatra és cselekményre. 

Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél, illetve a 

meghatalmazott halála miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben a 

hatóságnak való bejelentéstől, a többi ügyféllel szemben a velük való közléstől 

hatályos. 

A hatóság visszautasítja a képviselő eljárását, ha 



 

• az nyilvánvalóan nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására, vagy 

• képviseleti jogosultságát az erre irányuló hiánypótlási felhívás ellenére sem 

igazolja. 

A képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívja az ügyfelet, hogy járjon el 

személyesen, vagy gondoskodjék a képviselet ellátására alkalmas képviselőről. 

A természetes személy ügyfél részére, akinek nincs képviselője és 

a) ismeretlen helyen tartózkodik, vagy 

b) nem tud az ügyben eljárni, 

az eljáró hatóság gondoskodik ügygondnok kirendeléséről. 

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt 

módosítja vagy visszavonja. 

Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a 

hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben 

foglaltaknak megfelelően módosíthatja. 

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek 

megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az 

ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - 

jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz. 

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott 

döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása 

során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott 

érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy 

megsemmisíti. 

Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a 

másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. 

Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a 

fellebbezési eljárást megszünteti. 

 

Közigazgatási per  

A keresetlevelet a benyújtástól számított harminc napon belül kell az ügy irataival 

együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani. Többfokú 

közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetében az elsőfokon eljárt 

közigazgatási szerv a keresetlevelet a benyújtástól számított tizenöt napon belül az 

ügy irataival együtt felterjeszti a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez, amely 

azokat a benyújtástól számított harminc napon belül továbbítja a bírósághoz. A járási  

hivatal eljárásában hozott cselekmény esetében a járási hivatal a keresetlevelet a 

benyújtástól számított tizenöt napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a  

vármegyei kormányhivatalhoz, amely azokat a benyújtástól számított harminc napon 

belül továbbítja a bírósághoz. 



 

Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a 

benyújtástól számított öt, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény, 

illetve a járási hivatal eljárása esetén - a benyújtástól számított három napon belüli 

felterjesztést követően - nyolc napon belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz 

továbbítani. 

A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára 

elektronikusan hozzáférhetővé teszi, ha az ehhez szükséges informatikai feltételek 

rendelkezésre állnak. 

A közigazgatási szerv a hozzá elkésetten benyújtott keresetlevelet akkor is köteles a 

bírósághoz továbbítani, ha a fél igazolási kérelmet nem terjesztett elő. 

 

Felügyeleti eljárás  

A felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja az ügyben eljáró hatóság eljárását, 

illetve döntését, és ennek alapján 

• megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás 

felszámolására, illetve 

• gyakorolja a felügyeleti jogkört, azaz, ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a 

felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben - a közigazgatási szabályszegések 

szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a 

büntetőügyben hozott határozat közlésétől számított egy éven belül, az Ákr. 

121. § (3) bekezdésben meghatározott időtartamon túl is - azt megváltoztatja 

vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra 

utasítja. 

A felügyeleti eljárásban hozott döntés közigazgatási bíróság előtt támadható meg. 

 

Ügyintézés határideje:  

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban hatvan nap. Kiskorú ügyfél érdekeinek 

veszélyeztetettsége esetén, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető 

helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést 

rendelt el, az ügyet soron kívül kell elintézni. 

 
Az Ákr.-ben biztosított alapelvek, jogok és kötelez ettségek:  

A jogszerűség elve 

A közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el. 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során 

• a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, 

• a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét 

megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, 



 

• a jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el. 

A hivatalbóliság elve 

A hatóság a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást 

indíthat, a kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása 

esetén folytathatja. Hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás 

módját és terjedelmét, valamint e törvény keretei között felülvizsgálhatja a saját és a 

felügyelete alá tartozó hatóság döntését és eljárását. 

A hatékonyság elve 

A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az 

eljárás valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás 

tisztázására vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák 

alkalmazásával - az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

Az ügyfélre vonatkozó alapelvek 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

A hatóság biztosítja 

• az ügyfél, továbbá 

• a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és 

az ügyfél képviselője (eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az 

ügyféli jogok gyakorlását. 

A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi 

résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni 

kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  



 

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedv ezményei 

 

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 

 

Illetékességi területe:  

Veszprém vármegye 

 

Ügytípushoz tartozó jogszabályok jegyzéke:  

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.), 

• A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fot.), 

• A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, 

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.), 

• A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

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

• A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A kérelmét az ügyfél minden év március 31-éig és szeptember 30-áig nyújthatja be a 

kormányhivatalhoz. A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványon szereplő 

iratokat. 

 

Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok:  

www.kormanyhivatal.hu  -> Dokumentumok -> Veszprém Megyei Kormányhivatal -> 

Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok → Kérelemnyomtatvány a súlyos 

mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési 

kedvezményének igényléséhez_2023  

A kérelem adatlap tartalmazza a kérelemhez csatolandó mellékletek listáját. 

 

Alapvet ő eljárási szabályok:  

A személygépkocsi szerzési támogatás 

– súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén 

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új 

járműnek minősülő személygépkocsi, vagy 



 

– súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén 

újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett 

személygépkocsi, vagy 

– súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak 

minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy 

– súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton 

önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi 

meghajtású kerekesszék szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez 

nyújtott hozzájárulás. 

A szerzési támogatás mértéke 

– új személygépkocsi esetén 1 000 000 forint, 

– legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy segédmotoros 

kerékpárnak minősülő, három-vagy négykerekű jármű, járműnek nem 

minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni 

nem képes gépi meghajtású kerekesszék szerzése esetén: a vételár 60%-a, 

de legfeljebb 600 000 forint. 

Személygépkocsi átalakítási támogatás 

A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak 

– a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata 

sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, 

átalakításához, vagy 

– a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, 

vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott 

hozzájárulás. 

A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de 

legfeljebb 90.000 forint. 

A tényállás tisztázása, döntés: 

A kormányhivatal megvizsgálja a tényállást a rendelkezésére álló adatok alapján. 

Amennyiben nem áll minden irat a rendelkezésére, azt hivatalból beszerzi, vagy az 

ügyfelet határidő megjelölésével és az annak elmulasztása esetén alkalmazható 

jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel hiánypótlásra hívja fel. 

A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a kormányhivatal 

sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására előírt 



 

határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat 

ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki. 

 

Az ügyfél jogorvoslati joga:  

Az ügyfél a kormányhivatal döntésével szemben közigazgatási pert indíthat, a döntés 

közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet a kormányhivatalhoz kell 

benyújtani.  

 

Ügyintézés határideje:  

A kormányhivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév 

június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév 

december 15-éig - az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a 

keretszámnak a figyelembevételével - dönt a jogosultságról. 

 

 

Örökbefogadási ügyek  

 

Örökbefogadhatónak nyilvánítás  

 

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kijelölt gyámhivatal)  

 

Illetékességi területe:  

Veszprém vármegye 

 

Ügytípushoz tartozó jogszabályok jegyzék:  

- - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet  

- -a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

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

- - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  



 

• kérelemre induló eljárás esetén: nevelésbe vett gyermek 

gyermekvédelmi  gyámjának kérelme   

• hivatalból induló eljárás esetén: gyermekvédelmi szakszolgálat, 

gyermeket gondozó intézmény, vagy gyermekjogi képviselő jelzése  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A jogszabályban meghatározott szervek, személyek írásbeli jelzése, javaslata, 

gyermekvédelmi gyám írásbeli kérelme. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Soron kívül.  

 

Ügymenet leírása:  

A gyámhivatal a nevelésbe vett gyermek örökbefogadását akkor segíti elő, ha a 

gyermek életkora, egészségi állapota és egyéb körülményei alapján 

örökbefogadására reális esély van.  

A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb négy évre 

örökbefogadhatónak nyilvánítja, ha a szülőjének szülői felügyeleti joga nem szűnt 

meg és a szülő önhibájából 

• gyermekével nyolc hónapja nem tart rendszeres kapcsolatot vagy három 

hónapon át semmilyen formában nem tart kapcsolatot, illetve életvitelén, 

körülményein nem változtat, és emiatt a nevelésbe vétel nem szüntethető 

meg; vagy 

• lakó- és tartózkodási helyét az új lakó- és tartózkodási helyének 

hátrahagyása nélkül megváltoztatja, és az annak felderítésére irányuló 

intézkedések három hónapon belül nem vezetnek eredményre. 

A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadhatónak nyilvánítással és annak 

meghosszabbításával egyidejűleg a gyermek érdekében a szülő kapcsolattartási 

jogát az örökbefogadhatónak nyilvánítás időtartama alatt szünetelteti. 

Ha az örökbefogadhatóvá nyilvánítás Ptk. 4:124. § (1) bekezdése szerinti időtartama 

a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás során telik le, akkor az 

örökbefogadhatónak nyilvánító határozat hatálya meghosszabbodik az eljárás 

végleges döntéssel történő befejezéséig. A kijelölt gyámhivatal az 

örökbefogadhatóvá nyilvánítás időtartamát a Ptk. 4:124. § (2) bekezdése alapján 

további legfeljebb két évvel meghosszabbítja, ha a gyermek örökbefogadása nem 

történt meg, nincs folyamatban örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás, és a 

gyermek örökbefogadására reális esély van. 

Ha a kiskorú örökbefogadására nem került sor, és utóbb a gyámhatóság a nevelésbe 

vételt megszünteti, az örökbefogadhatónak nyilvánító határozat hatályát veszti. 

 



 

Nyílt örökbefogadás engedélyezése  

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal  (a továbbiakban: kijelölt gyámhivatal)  

 

Illetékességi területe: Veszprém vármegye 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

• - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet  

• -a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

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

• - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Nyílt örökbefogadás esetén a kijelölt gyámhatóság az örökbefogadót, az 

örökbefogadandó korlátozottan cselekvőképes gyermeket, az örökbefogadandó 

gyermek törvényes képviselőjét, a vér szerinti szülőt és a kiskorú vér szerinti szülő 

törvényes képviselőjét együttesen – tárgyalás keretében – hallgatja meg. 

 

A gyermek gondozásba történő kihelyezése érdekében az örökbefogadás 

engedélyezése során a kijelölt gyámhivatal megvizsgálja  

• az örökbefogadás előtti tanácsadáson való részvételt igazoló iratot, 

• az alkalmasságot alátámasztó pszichológiai véleményt, 

• a háziorvosi igazolást az örökbefogadásra való egészségügyi 

alkalmasságról 

Az örökbe fogadni szándékozó személy az örökbefogadás engedélyezése előtt 

csatolja 

• a jövedelmi viszonyairól szóló igazolást, 

• külföldön történt születés vagy házasságkötés esetén a születést és a 

házasságkötést igazoló iratot, és 

• nyílt örökbefogadás esetén - a házastárs és a rokon általi örökbefogadás 

kivételével - a gyermekvédelmi szakszolgálat vagy az örökbefogadást 

elősegítő közhasznú szervezet közreműködését igazoló iratot. 

A gyermek örökbefogadásának engedélyezése előtt a kijelölt gyámhivatal beszerzi  

az anyakönyvvezetőtől a gyermeknek, a vér szerinti szülőknek, az örökbefogadni 

szándékozó személyeknek az anyakönyvben nyilvántartott adatait, illetve az 



 

anyakönyvnek az örökbe fogadni szándékozó személy születésével és házasságával 

kapcsolatban nyilvántartott adatait. 

 

Az ügyintézés határideje:  

A gyámhatóság a Ptk. 4:122. § (2) bekezdése szerinti esetben (a rokonok, a szülő 

házastársa, a gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább egy éve folyamatosan a 

saját háztartásában nevelő örökbe fogadni szándékozó személy, a gyermekvédelmi 

nevelőszülő általi örökbefogadás) az örökbefogadás engedélyezéséről kilencven 

napon belül dönt. 

Fenti eseteket kivéve a gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezéséről hatvan 

napon belül dönt, kivéve ha az elrendelt kötelező gondozási idő az egy hónapot 

meghaladja. Ebben az esetben a gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezéséről 

a kötelező gondozási idő lejártát követő huszonegy napon belül dönt.  

 

Alapvet ő eljárási szabályok, ügymenet  

Nyílt örökbefogadás - a rokonok és a szülő házastársa által történő örökbefogadás 

kivételével - szülői hozzájárulás esetén is a területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

vagy örökbefogadást elősegítő szervezet közreműködésével jöhet létre.  

Nyílt örökbefogadás esetén a szülő hozzájáruló nyilatkozatának megtételével 

szünetel a szülő felügyeleti joga. Ennek megállapítását a kijelölt gyámhatóság 

legkésőbb a gondozásba történő kihelyezésről szóló határozatban állapítja meg, 

ezzel egyidejűleg a gyermek részére családbafogadó gyámot rendel. A kijelölt 

gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése előtt az örökbe fogadni szándékozó 

személyt nyilvántartó gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján meggyőződik 

a gyermeknek a kötelező gondozási idő alatti családba történő beilleszkedéséről. A 

gyámhatóság az örökbefogadást engedélyező határozatában elrendeli az 

örökbefogadás utánkövetését, ezzel a gyámhatóság a gyermek örökbefogadó 

családba történő beilleszkedésének figyelemmel kísérését és az örökbefogadó 

család tanácsadással történő segítését biztosítja. A kijelölt gyámhatóság az 

örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során tájékoztatja az örökbe fogadni 

szándékozó személyt arról, hogy az örökbefogadást engedélyező határozat 

véglegessé válását követően hat hónap múlva, személyes találkozásra és 

együttműködésre kötelezett az utánkövetést végző szervezet szakemberével.  

Ha a vérszerinti szülők hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermeküket általuk ismert 

személyek örökbefogadják, ezt a nyilatkozatukat az örökbefogadók jelenlétében, 

tárgyalás keretében a gyámhatóságnál teszik meg.  

Ezt követően kerül sor a gyermek kötelező gondozási időre történő kihelyezésére, 

ennek eltelte után az örökbefogadás engedélyezésére.  



 

Nem kell a kötelező gondozásba történő kihelyezésről rendelkezni, azonban a kijelölt 

gyámhivatal az örökbefogadási eljárás során környezettanulmányt végez vagy 

szerez be, ha 

- az örökbefogadó és a vér szerinti szülő házastársak, vagy 

- az örökbefogadó és a vér szerinti szülő meghallgatása során arról nyilatkozik, 

hogy a gyermeket a vér szerinti szülő hozzájárulásával már legalább egy éve 

saját háztartásában gondozza, vagy 

- a nevelésbe vett gyermeket a nevelőszülője (és házastársa) fogadja örökbe, 

és a gyermek megfelelő neveléséről, gondozásáról legalább egy éve saját 

háztartásában gondoskodik, és ennek tényét a nevelőszülői hálózat 

működtetője igazolta, 

- a hathetesnél fiatalabb, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket az 

örökbefogadó legalább egy hónapja saját háztartásában gondozza, 

- a gyámság alatt álló gyermeket családbafogadó gyámja fogadja örökbe, és a 

gyermek megfelelő neveléséről, gondozásáról legalább egy éve saját 

háztartásában gondoskodik. 

 

 

Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek örökb efogadása (titkos 

örökbefogadás)  

 

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal  (a továbbiakban: kijelölt gyámhivatal)  

 

Illetékességi területe:  

Veszprém vármegye 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

• - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet  

• -a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

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

• - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  



 

Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás az örökbe fogadni szándékozó 

személy és a gyermek törvényes képviselőjének személyesen előterjesztett, egyező 

kérelmére indul. A gyermekvédelmi gyám a kérelmet írásban is előterjesztheti. 

Az örökbefogadás iránti kérelem előterjesztését és az érdekeltek hozzájárulását 

követően az örökbe fogadni szándékozó személynek a gyermeket legalább egy 

hónapig a saját háztartásában kell gondoznia. Az örökbefogadás a gondozási idő 

eredményes eltelte után engedélyezhető. 

A gyermek gondozásba történő kihelyezése előtt a kijelölt gyámhivatal: 

- az örökbe fogadni szándékozó személynél környezettanulmányt végez, vagy 

a környezettanulmány elkészítése érdekében megkeresi a gyermekvédelmi 

szakszolgálatot, feltéve, hogy nem áll rendelkezésére a gyermekvédelmi 

szakszolgálat által egy hónapnál nem régebben készített környezettanulmány, 

- beszerzi a háziorvosi, szakorvosi igazolást a gyermek egészségi állapotáról, 

fejlődését befolyásoló betegségekről, valamint a gyermek családi hátterére 

vonatkozó dokumentumokat és a 3 évesnél idősebb gyermek esetén a 

személyiségére vonatkozó szakmai véleményt. 

A kijelölt gyámhivatal tizenöt napon belül, hathetesnél fiatalabb gyermek esetén 

nyolc napon belül dönt a kötelező gondozásba történő kihelyezésről. A kijelölt 

gyámhivatal a kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő végzésében a 

gondozási idő számításánál figyelembe veszi a tényleges gondozás kezdő 

időpontját.  

Az örökbe fogadni szándékozó személy az örökbefogadás engedélyezése előtt 

csatolja 

• a jövedelmi viszonyairól szóló igazolást, 

• külföldön történt születés vagy házasságkötés esetén a születést és a 

házasságkötést igazoló iratot. 

A gyermek örökbefogadásának engedélyezése előtt a kijelölt gyámhivatal beszerzi  

az anyakönyvvezetőtől a gyermeknek, a vér szerinti szülőknek, az örökbefogadni 

szándékozó személyeknek az anyakönyvben nyilvántartott adatait, illetve az 

anyakönyvnek az örökbe fogadni szándékozó személy születésével és házasságával 

kapcsolatban nyilvántartott adatait. 

Az eljárás költségét az ügyfelek viselik  

 

Az ügyintézés határideje: 60 napon belül. 

Kivéve: 

• ha a kötelező gondozási idő az egy hónapot meghaladja, mert 

ebben az esetben a gondozási idő lejártát követő 21 napon belül 

kell a döntést meghozni.  

 

Alapvet ő eljárási szabályok, ügymenet:  



 

Titkos az örökbefogadás, ha a vér szerinti szülő olyan módon járul hozzá gyermeke 

örökbefogadásához, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem 

ismeri, vagy ha a szülő hozzájárulására e törvény szerint nincs szükség. A 

hozzájáruló nyilatkozatot a gyermek születése előtt is meg lehet tenni. A szülő a 

hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek születésétől számított hat héten belül - a 

gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése 

érdekében - visszavonhatja. A visszavonás lehetőségére a szülőt figyelmeztetni kell. 

Ha a gyermek a hatodik életévét betöltötte vagy egészségileg károsodott, a 

hozzájáruló nyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. A 

szülő felügyeleti joga a gyermek hathetes életkorának betöltésével szűnik meg. A 

szülői felügyeleti jog megszűnését a gyámhatóság állapítja meg.  

Titkos örökbefogadás esetén a szülő az örökbefogadásról nem kap értesítést és az 

örökbefogadásról hozott határozat ellen jogorvoslattal nem élhet.  

Titkos örökbefogadás esetén a vér szerinti szülő és az örökbefogadó szülő egymás 

természetes személyazonosító adatairól nem kap tájékoztatást.  

A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermeket az örökbefogadási eljárás alatt 

gyermekvédelmi gyám képviseli, aki jogosult a gyermek nevében az örökbefogadás 

engedélyezése iránti kérelem benyújtására.  

A kijelölt gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése előtt az örökbe fogadni 

szándékozó személyt nyilvántartó gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján 

meggyőződik a gyermeknek a kötelező gondozási idő alatti családba történő 

beilleszkedéséről. A gyámhatóság az örökbefogadást engedélyező határozatában 

elrendeli az örökbefogadás utánkövetését, ezzel a gyámhatóság a gyermek 

örökbefogadó családba történő beilleszkedésének figyelemmel kísérését és az 

örökbefogadó család tanácsadással történő segítését biztosítja. A kijelölt 

gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során tájékoztatja az 

örökbe fogadni szándékozó személyt arról, hogy az örökbefogadást engedélyező 

határozat véglegessé válását követően hat hónap múlva, majd másfél év múlva 

személyes találkozásra és együttműködésre kötelezett az utánkövetést végző 

szervezet szakemberével. 

 

 

Örökbefogadás felbontása  

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal  (a továbbiakban: kijelölt gyámhivatal)  

 

Illetékességi területe:  

Veszprém vármegye 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  



 

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet  

-a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

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

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A felek kölcsönös kérelmére, írásban vagy szóbeli kérelemről készült jegyzőkönyv 

felvételével.  

Az eljárás költségét az ügyfelek viselik.  

 

Az ügyintézés határideje:  

60 napon belül 

 

Alapvet ő eljárási szabályok, ügymenet:  

Az örökbefogadás felbontására irányuló kölcsönös kérelem elbírálása során, ha az 

örökbefogadott gyermek még kiskorú, a gyámhatóság az örökbefogadott vér szerinti 

szüleit is meghallgatja, ha ennek nincs elháríthatatlan akadálya.  

Az eljárás során a kiskorú képviseletét, ha nem áll gyámság alatt, eseti gyám látja el.  

A felbontás kihat az örökbefogadóra, annak rokonaira, az örökbefogadottra és annak 

leszármazóira is.  

Az örökbefogadás felbontásával felélednek a leszármazáson alapuló rokonságból 

származó azon jogok és kötelezettségek, amelyek az örökbefogadással megszűntek, 

de a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek nem állnak helyre. 

 

 

Örökbefogadáshoz hozzájárulás a szül ő részéről az örökbefogadó 

személyének ismerete nélkül  

 

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kijelölt gyámhivatal) és 

bármely járási hivatal  

A hatodik életévét betöltött vagy egészségileg károsodott gyermek 

örökbefogadásához történő hozzájárulás esetén a kijelölt gyámhivatal jóváhagyása 

szükséges.  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  



 

 - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet  

 -a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

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

 - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Személyesen tett nyilatkozatról szóló jegyzőkönyv  

 

Az ügyintézés határideje:  

– A nyilatkozat jegyzőkönyvben rögzítése a szülők megjelenésekor azonnal 

– A hatodik életévét betöltött vagy egészségileg károsodott gyermek 

örökbefogadásához történő hozzájárulás esetén 60 nap 

 

Alapvet ő eljárási szabályok, ügymenet:  

A gyermek születése előtt, vagy ezt követően a szülő hozzájárulhat gyermeke 

örökbefogadásához úgy is, hogy az örökbefogadó személyét, és személyi adatait 

nem ismeri. A gyermek hat hetes korának betöltéséig a szülő a hozzájáruló 

nyilatkozatát - a gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója által 

történő nevelése érdekében - visszavonhatja, ezt követően a nyilatkozat 

visszavonásának nincs helye. Erre nyilatkozatának felvételekor figyelmeztetni kell. 

Ha a gyermek egészségileg károsodott, vagy 6 éves elmúlt, a nyilatkozathoz 

gyámhatósági hozzájárulás is szükséges.  

Örökbefogadni csak kiskorú személyt lehet. A kiskorú gyermek szülői felügyelet alatt 

áll. Ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő gyermeke neveléséről gondoskodni nem 

tud, hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekét általa ismert, vagy általa ismeretlen 

személy örökbefogadja.  

Gyermeke általa ismeretlen személy általi örökbefogadásához a szülő nyilatkozatát 

bármely gyámhatóság előtt nyilatkozva megteheti. Ezen nyilatkozat csak a gyermek 

6 hetes koráig vonható vissza a gyermeknek a szülő vagy a gyermek más 

hozzátartozója által történő nevelése érdekében.  

A szülő, ha a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt eljárás van 

folyamatban, a gyermek örökbefogadása ügyében eljáró gyámhatóság előtt, vagy 

nincs eljárás folyamatban, annál a gyámhatóságnál, ahol az örökbefogadáshoz való 

hozzájáruló nyilatkozatát tette, személyesen nyilatkozhat arról, hogy az 

örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, mert a gyermeket saját 



 

maga vagy a gyermek más hozzátartozója kívánja nevelni, feltéve, hogy a gyermek 

születésétől számított hat hét még nem telt el.  

A 6 hetes kor betöltésével a szülői felügyeleti jog megszűnik, a szülő a gyermek 

örökbefogadásáról értesítést nem kaphat, az örökbefogadásról hozott határozatot 

sem fellebbezéssel sem más úton nem támadhatja meg.  

A kijelölt gyámhivatal a szülő hozzájáruló nyilatkozatának jóváhagyását a hatodik 

életévét betöltött vagy egészségileg károsodott gyermek örökbefogadásához akkor 

tagadhatja meg, ha a gyermek örökbefogadására életkora, egészségi károsodása 

vagy egyéb körülmény, így különösen a másik szülő örökbefogadáshoz való 

hozzájárulásának hiánya miatt nagy valószínűséggel nem fog sor kerülni.  

A kijelölt gyámhivatal a gyermek örökbefogadásának valószínűsége kérdésében 

megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a gyermek örökbefogadásának 

valószínűsége kérdésében az országos örökbefogadást elősegítő szerv 

tájékoztatása válik szükségessé, megkereséséről a Gyvt. 141/F. § (2) bekezdésében 

foglaltak szerint a gyermekvédelmi szakszolgálat gondoskodik. 

Azt, hogy a gyermek a Ptk. 4:126. § (3) bekezdése szerint egészségileg károsodott, 

szakorvosi vélemény alapján lehet megállapítani. 

A titkos örökbefogadáshoz való hozzájáruló nyilatkozat megtételekor a gyámhivatal 

tájékoztatja a szülőt a Gyvt. 44. § (2) és (3) bekezdésben, valamint a Gyvt. 128/B. § 

(3) bekezdésében foglaltakról és arról, hogy a szülői felügyeleti jog megszűnéséről 

határozatának megküldésével fogja értesíteni. 

 

 

Származás megismerésével kapcsolatos eljárás  

 

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal  (a továbbiakban: kijelölt gyámhivatal)  

 

Illetékességi területe:  

Veszprém vármegye 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

• - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet  

• -a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

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

• - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 



 

 

Az ügyintézés határideje:  

60 nap  

 

Alapvet ő eljárási szabályok, ügymenet:  

A származás megismerésével kapcsolatos eljárás megindítására vonatkozó kérelem 

személyesen, az örökbefogadott lakóhelye szerinti kijelölt gyámhatóságnál 

terjeszthető elő. A származás megismerésével kapcsolatban kérhető adatok köréről 

a gyámhatóság tájékoztatja a kérelmezőt, amelyet jegyzőkönyvben rögzít. Írásbeli 

megkeresés esetén a gyámhatóság a kérelem személyes előterjesztésének 

szükségességéről és a kérhető adatok köréről írásban tájékoztatást nyújt. A 

gyámhatóság a származás megismerésére vonatkozó tájékoztatást személyes 

meghallgatás keretében adja meg, amelyet jegyzőkönyvben rögzít. Ha az ügyfél 

számára aránytalan nehézséggel járna a személyes megjelenés, kérelmére a 

gyámhatóság írásban ad tájékoztatást.  

A tizennegyedik életévét be nem töltött örökbefogadott gyermek törvényes 

képviselője, a tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott gyermek önállóan vagy 

törvényes képviselője hozzájárulásával és a nagykorú örökbefogadott tájékoztatást 

kérhet a kijelölt gyámhivataltól a Ptk. 4:135. § (1) bekezdésében meghatározott, a 

származásával kapcsolatos tényekről (arról, hogy őt örökbefogadták-e, él-e a vér 

szerinti szülője, van-e testvére). 

A tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott gyermek és a nagykorú 

örökbefogadott tájékoztatást kérhet a kijelölt gyámhivataltól a Ptk. 4:135. § (1) 

bekezdésében meghatározott vér szerinti hozzátartozóinak adatairól (természetes 

személyazonosító adatairól). 

A tizennegyedik életévét be nem töltött örökbefogadott gyermek törvényes 

képviselője, a tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott gyermek önállóan vagy 

törvényes képviselője hozzájárulásával, a tizennegyedik életévét betöltött 

örökbefogadott gyermek törvényes képviselője és a nagykorú örökbefogadott 

tájékoztatást kérhet a kijelölt gyámhivataltól a Ptk. 4:136. §-ában meghatározott 

egészségügyi adatokról (az örökbefogadott egészsége szempontjából jelentős, a vér 

szerinti szülőre vonatkozó egészségügyi adatokról). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Igazságügyi Osztály  

 

1. Áldozatsegítés  

 

Az áldozatsegítés célja, hogy a társadalmi szolidaritás és méltányosság elve alapján 

az áldozatok társadalmi, anyagi, erkölcsi sérelmei enyhüljenek. 

Az állam a bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára 

biztosítja, hogy felvilágosítást kapjanak jogaikról, lehetőségeikről, érzelmi 

támogatásban részesüljenek, segítséget kapjanak érdekeik érvényesítéséhez, jogi 

segítségnyújtásban részesüljenek, szükség esetén akár ügyvédet is biztosítva. 

Azonnali pénzügyi segélyben részesülhetnek a bűncselekmény következtében 

kialakult krízishelyzet fennállása esetén. A személy elleni erőszakos 

bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl 

állami kárenyhítést is igényelhetnek. Az áldozatsegítő eljárások illeték- és 

díjmentesek.  

 

A kormányhivatal Igazságügyi Osztálya hatósági eljárásai közé tartozik azonnali 

pénzügyi segély engedélyezése, áldozati státuszt igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállítása, nem hatósági eljárás keretében tanácsadás, érzelmi segítség nyújtása 

mellett az egyes áldozatsegítési szolgáltatások nyújtása, társszervekkel 

kapcsolattartás, állami kárenyhítés iránti eljárásokban támogató hatósági feladatok. 

Áldozatsegítő szolgáltatások fajtái: 

a) Érdekérvényesítés el ősegítése  

Az áldozatsegítő az áldozatot a felmért szükségletének megfelelő módon és 

mértékben hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, 



 

egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások, valamint más állami 

támogatások igénybevételéhez. Ennek keretében tájékoztatást, jogi tanácsot, érzelmi 

segítséget és egyéb segítséget nyújt. Az áldozat érdekérvényesítése elősegítéséért 

bármely áldozatsegítő szolgálathoz fordulhat.  

b) Azonnali pénzügyi segély  

Azonnali pénzügyi segélyként az áldozatsegítő szolgálat fedezi az áldozat 

lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a 

gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény vagy 

a tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozat ezen kiadások 

megfizetésére nem képes. Bármely áldozatsegítő szolgálatnál előterjeszthető, a 

bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését követő 5 8 napon 

belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány a 

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu oldalról letölthető. 

Az áldozatsegítő szolgálat a kérelemről - ha a támogatás igénybevételének feltételei 

annak alapján megállapíthatóak – az áldozatsegítésről szóló törvényben felsorolt 

iratok beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül dönt.   

 

Az ügyfél a kormányhivatal döntésével szemben közigazgatási pert indíthat, a döntés 

közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet a kormányhivatalhoz kell 

benyújtani.  

c) Áldozati státusz igazolása  

Az áldozatsegítő szolgálat hatósági bizonyítványt állít ki a bűncselekmény 

áldozatának részére, mellyel eltulajdonított iratainak költségmentes pótlása 

érdekében az illetékes hatóságokhoz fordulhat, továbbá jogi segítségnyújtás 

keretében ügyvédi közreműködés kedvezményes igénybevétele céljából, egyéb 

szervek, hatóságok előtti eljárásban történő felhasználás érdekében. A kérelem 

bármely áldozatsegítő szolgálatnál előterjeszthető az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon.A nyomtatvány a https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu oldalról 

letölthető. 

d) Védett szálláshely biztosítása  

Az állam az emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú 

vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy számára szükség 

szerint védett szálláshelyet biztosít. Védett szálláshely az emberkereskedelem 

áldozataként azonosított személyt befogadó és számára jogszabályban 

meghatározott ellátásokat nyújtó létesítmény. A területi áldozatsegítő szolgálat az 

OKIT útján kezdeményezi a védett szálláshelyen történő elhelyezést. 

e) Állami kárenyhítés  

Kárenyhítésre az a rászoruló áldozat jogosult:  



 

- akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek 

el, s ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott,  

- akinek bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt sértettnek az 

elkövetés időpontjában egy háztartásban élő egyenes ági rokona, örökbefogadója 

vagy nevelőszülője, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa,  

- akinek eltartására meghatározott bűncselekmény következtében károsodott vagy 

meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, illetőleg hatósági határozat vagy 

érvényes szerződés alapján köteles vagy köteles volt,  

- aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt 

sértett eltemettetéséről gondoskodott.  

Bármely területi áldozatsegítő szolgálatnál előterjeszthető, főszabály szerint  

bűncselekmény elkövetését követő  1 éven belül az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon, majd a kérelem továbbítását követően Budapest Főváros 

Kormányhivatala dönt a kárenyhítés megállapításáról. A nyomtatvány a 

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu oldalról letölthető. 

f) Méltányosság  

A visszatérítendő támogatás elengedésére és mérséklésére irányuló kérelmek 

esetében a méltányossági jogkör gyakorlója.  

 

Főbb alkalmazandó jogszabályok: 

- a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 

2005. évi CXXXV. törvény  

- a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti 

eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes 

szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) Korm. rendelet  

- az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és 

kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági 

eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet  

- az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 

13.) Korm. rendelet. 

 

2. Jogi segítségnyújtás  

 

A jogi segítségnyújtási rendszer célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 

támogatottak szakszerű jogi tanácsot és eljárási jogi képviseletet kapjanak jogaik 

érvényesítése és jogvitáik megoldása során. 

 

A kormányhivatal Igazságügyi Osztálya a jogi segítségnyújtási szolgáltatások esetén 

elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, ügyfélszolgálati tevékenységet lát el, az 



 

engedélyezett támogatásokat nyilvántartja, valamint eljár a megelőlegezett jogi 

segítői és pártfogó ügyvédi díjak visszatérítése, behajtása során. 

A határon átnyúló jogviták esetén a jogi segítségnyújtási kérelmeket továbbítja. 

Jogi segítségnyújtási szolgáltatások: 

 

a) Peren kívüli jogi segítségnyújtás  

Jogi segítők által végzett jogi szolgáltatások (jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és 

iratbetekintés) engedélyezése (kivételes esetben akár utólag is).  

A kérelmet az ügyfélnek – az erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével, valamint a 

szociális rászorultságot igazoló szükséges mellékletekkel együtt – a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye, ezek hiányában értesítési címe, illetve munkavégzésének helye 

szerint illetékes területi jogi segítségnyújtó szolgálatnál kell személyesen 

benyújtania, vagy postán megküldenie. A nyomtatvány a 

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu oldalról letölthető. 

A tanácsadást, iratszerkesztést és az iratbetekintést a jogi segítői névjegyzékbe 

felvett jogi segítők (ügyvédek, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek) nyújtják. A 

kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes.  

b) Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése  

Elsősorban a jogi segítők által ellátott polgári peres és – végrehajtási eljárás 

kivételével – nemperes eljárásokban, valamint a közigazgatási perekben, egyéb 

közigazgatási bírósági eljárásokban és közigazgatási nemperes eljárásokban 

pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése. A kérelmet az ügyfélnek – az erre 

szolgáló formanyomtatvány kitöltésével, valamint a szociális rászorultságot igazoló 

szükséges mellékletekkel együtt – a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ezek 

hiányában értesítési címe, illetve munkavégzésének helye szerint illetékes területi 

jogi segítségnyújtó szolgálatnál kell személyesen benyújtania, vagy postán 

megküldenie. A nyomtatvány a https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu oldalról 

letölthető. Az ügyfelek a jogi segítői névjegyzékből maguk választhatnak jogi segítőt 

az ország egész területéről mind peren kívüli ügyeikben, mind a peres képviseletük 

ellátására. A pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételének vizsgálatakor a szociális 

rászorultságot igazolni kell. Pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfelek adnak 

meghatalmazást az általuk választott jogi segítőnek. A kérelem előterjesztése illeték- 

és díjmentes.  

c) A büntet őeljáráshoz kapcsolódó költségkedvezmény engedélyezé se 

A sértett, a magánvádló, a magánfél, a vagyoni érdekelt, az egyéb érdekelt, a 

pótmagánvádló, valamint a terhelt részére költségkedvezmény igénybevétele 

engedélyezhető a büntetőeljárásban (nyomozási, ügyészségi, és bírósági szakban 

egyaránt), melynek keretében a magánvádló, a magánfél, a vagyoni érdekelt, az 

egyéb érdekelt és a pótmagánvádló pártfogó ügyvédi képviseltre jogosult, míg a 

terhelt a kirendelt védő díjának állam általi előlegezésére és viselésére. A kérelmet 



 

az ügyfélnek – az erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével, valamint a szociális 

rászorultságot igazoló szükséges mellékletekkel együtt – a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye, ezek hiányában értesítési címe, illetve munkavégzésének helye 

szerint illetékes területi jogi segítségnyújtó szolgálatnál kell személyesen 

benyújtania, vagy postán megküldenie. A nyomtatvány a 

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu oldalról letölthető. A kérelem 

előterjesztése illeték- és díjmentes.  

 

A jogi segítségnyújtó szolgálat a kérelemről - ha a támogatás igénybevételének 

feltételei annak alapján megállapíthatók - a kérelem személyesen történő 

benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb öt napon belül, az írásban 

benyújtott kérelem alapján pedig tizenöt napon belül dönt.  

Az ügyfél a kormányhivatal döntésével szemben közigazgatási pert indíthat, a döntés 

közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet a kormányhivatalhoz kell 

benyújtani.  

d) Ügyfélszolgálati tevékenység  

Ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerűbb megítélésű ügyekben jogi 

tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmutatást ad a jogi segítségnyújtó szolgálat 

bárki számára, jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen.  

e) Határon átnyúló ügyek  

Ha a Magyarországon lakóhellyel vagy szokásos és jogszerű tartózkodási hellyel 

rendelkező fél másik tagállam bírósága előtt folyó polgári vagy kereskedelmi 

jogvitában kíván jogi segítségnyújtást igénybe venni, az erre irányuló kérelmét 

formanyomtatványon, és a nyomtatvány szerinti mellékletek benyújtásával a jogi 

segítségnyújtó szolgálatnál is előterjesztheti. Az eljárás illeték- és díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár, de a fordítási költségeket a fél köteles visszatéríteni, ha a 

jogi segítségnyújtás iránti kérelmét a másik tagállam hatósága elutasította. A jogi 

segítségnyújtó szolgálat a - szükség esetén lefordított - kérelmet és mellékleteit a 

továbbításukra szolgáló kitöltött nyomtatvánnyal együtt továbbítja a kérelemben 

megjelölt másik tagállamnak a kérelmek fogadására megjelölt hatóságához.  

f) Méltányosság  

A visszatérítendő támogatások, illetve pártfogó ügyvédi díjak elengedésére, 

mérséklésére irányuló kérelmek esetén a méltányossági jogkör gyakorlója. 

 

Főbb alkalmazandó jogszabályok: 

- a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény  

- a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása 

és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.) 

Korm. rendelet  



 

- a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem 

tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

28/2017. (XII.27.) IM rendelet  

- a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról 

szóló 32/2017. (XII.27.) IM rendelet  

- a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003 (VIII. 22.) 

IM rendelet  

- a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III.30.) IM rendelet. 

 

3. Pártfogó felügyel ői tevékenység  

 

A pártfogó felügyelői rendszer célja a bűnismétlés kockázatának csökkentése. A 

pártfogó felügyelő a közösségi büntetések végrehajtásával, az elkövető közösségben 

történő ellenőrzésével elősegíti a büntetőjogi következmények maradéktalan 

érvényesülését, a közösség biztonságának, védelmének erősítését; támogató 

tevékenységével növeli az elkövető társadalmi integrációjának esélyét. 

A pártfogó felügyelő a közösségi büntetések végrehajtása során hatékonyan és 

humánusan felügyeli, támogatja az elkövetőket, ugyanakkor tiszteletben tartja az 

áldozatok, illetve a megsértett közösség jogait és szükségleteit, valamint 

beavatkozásai elősegítik, hogy az elkövetők felelősséget vállaljanak az általuk 

okozott sérelmekért, az áldozat és a közösség szükségletei érvényesüljenek, az 

állampolgárok bizalma a büntető igazságszolgáltatás iránt növekedjék. 

 

A pártfogó felügyelői tevékenység során ellátandó feladatok:  

a) Környezettanulmány és kockázatértékelés:  

A környezettanulmány a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban kötelezően 

beszerzendő bizonyítási eszköz, ugyanakkor a fiatalkorú terheltek ügyein kívül 2015. 

január 1-től környezettanulmányt kell készíteni az elzárással is sújtható 

szabálysértés miatt eljárás alá vont fiatalkorúak, illetve a bűncselekmény, illetve az 

elzárással is sújtható szabálysértés tényállását megvalósító gyermekkorúak 

ügyeiben is a gyámhatóság megkeresése alapján. 

A pártfogó felügyelő környezettanulmányt készít továbbá a kegyelmi eljárás során, 

és az államot illető bűnügyi költség és rendbírság megfizetését elengedő döntés 

előkészítése során. 

b) Pártfogó felügyel ői vélemény:  

A pártfogó felügyelői vélemény biztosít lehetőséget arra, hogy az ügyész vagy a 

bíróság megkeresésére a pártfogó felügyelő kvázi szakértői véleményt készítsen és 

a környezettanulmányban is megjelenő információkon túlmutatóan mutassa be és 

értékelje az elkövetői magatartás személyes vonatkozásait, az elkövető 



 

cselekményhez való viszonyát, azokat a magatartásában megjelenő kockázatokat, 

amelyek az újabb bűnelkövetéshez vezethetnek.  

A pártfogó felügyelő javaslatot tehet a terhelttel szemben egyedi magatartási szabály 

elrendelésére, különböző kezelő vagy megelőző programokon való részvételre. Az 

ügyész vagy a bíróság felkérésére vizsgálni kell azt is, hogy az elkövető hajlandó-e a 

sértett számára anyagi vagy más jóvátételt nyújtani, azt a sértett elfogadja-e, ennek 

alapján az ügy mediációra utalása javasolható-e. 

A pártfogó felügyelő ügyész vagy bíróság elrendelésére pártfogó felügyelői 

véleményt készíthet a döntések előkészítése során, beleértve a javítóintézetből 

történő ideiglenes elbocsátást megelőző büntetés-végrehajtási bírói döntést is. 

c) Közvetít ői eljárás (mediáció):  

A mediáció egy konfliktuskezelő módszer, amelyet a legkülönfélébb vitás helyzetek 

megoldása érdekében lehet alkalmazni. A helyreállító igazságszolgáltatási szemlélet 

szerint a bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetése a terhelt, illetve eljárás alá 

vont személy és a sértett között speciális konfliktust eredményez, amelyet a 

mediáció igazságszolgáltatási rendszerbe adaptált módszerével többnyire sikeresen 

lehet kezelni. 

d) Megelőző pártfogás:  

A megelőző pártfogás elrendeléséről a gyámhatóság határoz a bűncselekmény vagy 

az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt indult védelembe vétel iránti 

eljárásban, vagy a már fennálló védelembe vétel mellett. A megelőző pártfogás a 

bűncselekmény, illetve az elzárással is sújtható szabálysértés tényállása szerinti 

magatartást megvalósító gyermekkorúak, illetve azoknak a fiatalkorúaknak az 

esetében rendelhető el, akikkel szemben büntetőeljárás, illetve elzárással is sújtható 

szabálysértés miatt szabálysértési eljárás indul. A megelőző pártfogás elrendelése 

meghatározott feltételek fennállása esetében kötelező. 

e) Pártfogó felügyelet:  

A pártfogó felügyelet, mint jogintézmény a magyar jogrendszerben az intézkedések 

körében helyezkedik el, önállóan nem, csak más szankciókhoz kapcsolódóan, 

járulékosan rendelhető el.  

A pártfogó felügyelet végrehajtása során a pártfogó felügyelő a pártfogolt 

ellenőrzésével és irányításával elősegíti annak megakadályozását, hogy a pártfogolt 

ismételten bűncselekményt kövessen el, továbbá segítséget nyújt a társadalmi 

beilleszkedéséhez, az ehhez szükséges szociális készségek kialakításához és 

feltételek megteremtéséhez, közreműködik a sértettek érdekeinek 

érvényesülésében. 

f) Közérdek ű munka:  

A közérdekű munka büntetésre ítélt elkövető a bíróság döntése alapján minimum 48 

óra maximum 312 óra tartamban díjazás nélkül végez munkát a köz javára.  



 

A közérdekű munka gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jogalkotó a 

pártfogó felügyelőkre bízta, míg az elkövető személyét érintő döntések meghozatalát 

a büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe utalta. A pártfogó felügyelők feladata a 

lehetséges munkahelyek felkutatása lehetőleg az ország minden településén, 

együttműködésbe vonása, munkahely kijelölése, a büntetés letöltésének szervezése, 

valamint a végrehajtás folyamatos ellenőrzése. 

 

Főbb alkalmazandó jogszabályok: 

- a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM 

rendelet 

- a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 

- az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló  2012. évi 

CLXXX. törvény 

- a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 

- a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által 

magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a 

bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. 

törvény 

- a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. 

törvény 

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

- a szabálysértési eljárásban alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről szóló 

73/2013. (XII. 18.) BM rendelet 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

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

- a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a 

büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb 

szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet. 

 

4. Természetes személyek adósságrendezése (családi csődvédelem)  

 

Az eljárás célja a magánszemély vagyonának és jövedelmének felhasználásával a 

fizetőképességének helyreállítása úgy, hogy közben hitelezői is teljes vagy részleges 

megtérüléshez jussanak. Azok vehetik igénybe, akiknek vagyonuk és jövedelmük is 

van, valamint fizetési hajlandóságuk is fennáll, csupán fizetési képességük hiányzik.  



 

Az adósságrendezési eljárás történhet bíróságon kívül, vagy bíróság előtt. A bírósági 

adósságrendezésnek is két szakasza lehet: itt is elsősorban egyezségkötésre irányul 

az eljárás, amennyiben ez nem sikerül, akkor kerül sor az ún. adósságtörlesztési 

eljárásra.  

A sikeres eljárás végén az adós – a bíróságon kívüli megállapodás, illetve a bírósági 

egyezségben vállalt fizetési kötelezettségét teljesítette – mentesül a további 

tartozásainak megfizetése alól. Az eljárásban természetes személyek vehetnek 

részt, vagyis magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők.  

 

Ügymenet leírása:  

Adós, adóstárs közösen bíróságon kívüli adósságrendezési eljárást 

kezdeményezhet, ha tartozásainak összege legalább 2 millió Ft, de legfeljebb 60 

millió Ft közötti és fizetési késedelme vagy nemfizetése miatt követelés 

érvényesítése ügyében eljárás indult vele szemben. A kérelmet az illetékes Családi 

Csődvédelmi Szolgálathoz, mint területi szervhez, vagy – amennyiben van főhitelező 

– a főhitelezőhöz lehet benyújtani. Amennyiben a bíróságon kívüli eljárás nem vezet 

eredményre, vagy nincs főhitelező, a szolgálat továbbítja az iratokat a bírósági 

eljárás kezdeményezése céljából a bírósághoz. Az adósságrendezési eljárás során 

az adós és a hitelezők közötti egyezséget a Szolgálat részéről kijelölt családi 

vagyonfelügyelő készíti elő. Ő felügyeli a megállapodás vagy bírósági döntésben 

meghatározott fizetési kötelezettség teljesítését is az adósságrendezési eljárás 

időtartama alatt. Az adósságrendezési eljárásra jogosultsági feltételek megléte 

esetén a központi költségvetésből törlesztési támogatás is igényelhető az adós 

részéről a fizetési kötelezettsége teljesítéséhez.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Az adósságrendezési eljárás indítása iránti kérelmet – amely a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat honlapjáról (www.csodvedelem.gov.hu) letölthető, vagy a főhitelezőnél 

beszerezhető – formanyomtatványon kell előterjeszteni. Az ügyintézés 

kezdeményezhető: a főhitelezőnél (személyesen vagy postai úton), főhitelező 

hiányában a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinél, a megyei 

kormányhivatalnál.  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) öss zege:  

A főhitelező részére fizetendő adminisztrációs költség, bírósági eljárás esetén 

felmerülő eljárási illeték.  

 

Főbb alkalmazandó jogszabályok: 

- a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 



 

- a természetes személyek adósságrendezési eljárásának részletes szabályairól 

szóló 763/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 

- az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek 

megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015 (IX.21.) Korm. 

rendelet 

- a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható 

lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról szóló  

241/2015. (IX.8.) Korm. rendelet 

- a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX.8.) 

Korm. rendelet 

- a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek 

részvételével összefüggő szabályokról szóló 235/2015. (IX.4) Korm. rendelet 

- a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi 

értékének meghatározásáról szóló 231/2015. (VIII.12.) Korm. rendelet  

- a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe 

nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII.12) Korm. rendelet 

- a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi 

vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós 

fizetési számláiról szóló 29/2015. (X.30.) IM rendelet 

- a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a 

résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015. 

(VIII.28.) IM rendelet 

- a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez 

benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és 

nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII.28.) IM rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Törvényességi Felügyeleti Osztály  

 

 

Tájékoztató a helyi önkormányzatok törvényességi fe lügyeletér ől 

 

Az ügytípus rövid leírása:  

A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának célja a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, 

megyei közgyűlés elnöke, társulása, jegyzője (a továbbiakban: érintett) működése 

jogszerűségének biztosítása. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában 

vizsgálja az érintett működésének, döntéshozatali eljárásának, döntéseinek 

(rendelet, határozat) jogszerűségét; jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló 

döntési és feladat-ellátási kötelezettségének teljesítését. 

Nem terjed ki a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása az érintett által 

hozott azon döntésekre: 

a) amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból származó 

vitának 

b) jogszabályban meghatározott bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van 

helye, vagy 

c) amelyet a képviselő-testület mérlegelési jogkörében hozott, ez utóbbi döntések 

esetében a kormányhivatal kizárólag a döntéshozatali eljárás jogszerűségét 

vizsgálhatja. 

 

Jogosultak köre:  

Bármely állampolgár és bármely szerv 



 

 

Szükséges iratok:  

Az eljárás megindítására vonatkozó kérelmet a Kormányhivatalhoz írásban vagy 

szóban lehet előterjeszteni. 

 

Nyomtatványok:  

A kérelem benyújtása nincs nyomtatvány alkalmazásához kötve. 

 

Eljárási költségek:  

Az eljárás illeték-és eljárási költségmentes. 

 

Hol intézzem el?  

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

Telefon: 88/597-326, E-mail: vemkh.torvenyesseg@veszprem.gov.hu  

 

Ügyintézési határid ő: 

A törvényességi felügyeleti eljárásra jogszabály nem határoz meg határidőt. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

1. Magyarország Alaptörvénye 

2. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. 

törvény  

3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

4. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól 

szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet  

5. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Fogyasztóvédelmi Osztály  

 

A Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya  a piacfelügyeleti ellenőrzés 

körében az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és megfelelőségével 

kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti feladatok ellátása a fogyasztók élete, testi 

épsége és biztonsága védelmének, valamint megfelelő tájékoztatásuk érdekében. 

Ezen ellenőrzések kiterjednek az alábbi területekre: 

 

• termékek biztonságos kialakítása, 

• kötelező jelölések (például: műszaki adatok, CE megfelelőségi 

jelölés) és dokumentáció (például: használati-kezelési útmutató, 

műszaki dokumentáció) megléte, 

• a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerben (KPIR) 

szereplő letiltott, veszélyes termékek kiszűrése a kereskedelmi 

forgalomból, 

• a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerben (RAPEX) 

bejelentett, az Európai Unió tagállamaiban veszélyesnek nyilvánított 

termékek kiszűrése a hazai kereskedelmi forgalomból, 

• veszélyes termékek nyomon követése. 

 

Érintettek köre:   

Ellenőrzés alá vont forgalmazó, fogyasztó 

 

Szükséges iratok :  

- cégkivonat, 

- alapító okirat, 

- személyes okmányok, 

- használati útmutató, 

- műszaki dokumentáció, 

- megfelelőségi tanúsítvány, 

- ellenőrzési jegyzőkönyv, stb. 

 

Ügyintézési határid ők:   

70 nap 

  

Eljárási szabály:   

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

 

 

 



 

Jogszabályok:  

• a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 

• a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) 

Korm. rendelet 

• egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes 

szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról 

szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 

• a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet 

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma  

A fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatokkal (a 

vállalkozás részéről nyújtott félrevezető szóbeli, írásbeli tájékoztatás nyújtása, illetve 

jelentős információ elhallgatása) szembeni eljárás. Célja a vásárlók 

megtévesztésének és az ebből fakadó ügyleti döntések meghozatalának 

csökkentése, figyelemmel a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz fűződő és vagyoni 

érdekeinek védelmére. (Amennyiben a gyakorlat a gazdasági verseny érdemi 

befolyásolására alkalmas, a Gazdasági Versenyhivatal, a pénzintézetekkel 

kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő kifogásolt kereskedelmi 

gyakorlatok esetén pedig a Magyar Nemzeti Bank folytatja le az eljárást.) 

 

Érintettek köre:  

ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató fogyasztó 

  

Szükséges iratok:  

- cégkivonat, 

- alapító okirat, 

- személyes okmányok 

  

Ügyintézési határid ők:  

60 nap  

 

Eljárási szabály:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

  

Jogszabályok:  

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  

• 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat tilalmáról  

 



 

Gazdasági reklámok megfelel ősége  

A Fogyasztóvédelmi Osztály ezen ellenőrzési tevékenysége kiterjed a megjelenő 

reklámok tartalmának vizsgálatára, a reklámtilalmakkal kapcsolatos előírások 

megtartására, például:  

• a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 

károsító reklámok, 

• képvilágukkal a szexualitást középpontba állító reklámok,  

• dohánytermék reklámozása,  

• alkoholtartalmú ital jogszabályban meghatározott formájú reklámja. 

 

Érintettek köre:  

ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató fogyasztó 

 

Szükséges iratok:  

- cégkivonat, 

- alapító okirat, 

- személyes okmányok.  

 

Ügyintézési határid ők:  

60 nap  

 

Eljárási szabály:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)  

 

Jogszabályok:  

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló 2008. évi XLVIII. törvény,  

• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

szóló 2008. évi XLVII. törvény,  

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 

• a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű 

közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény  

 

Elektronikus kereskedelmi tevékenység  

A honlapon közzétett előzetes tájékoztatások ellenőrzése tekintetében:  

• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos 

adatszolgáltatás keretében a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok 

megléte (pl.: cégnév, székhely, adószám, telefonszám, e-mail cím)  

• az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok 

feltüntetése kapcsán (szerződéskötés technikai feltételei, az elektronikus 



 

szerződéskötés lépései, adatbeviteli hibák kijavításának technikai 

lehetőségeiről való tájékoztatás, a szerződés alakiságára vonatkozó 

tájékoztatás)  

• szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás 

megléte (szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai, az áru vagy 

szolgáltatás ellenértékéről való tájékoztatás, teljesítés feltételei (kiszállítási 

határidő), fizetés feltételei (fizetési módok), szállítás költségei és feltételei, a 

fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás) A szerződés 

létrejöttét követő előírások kapcsán:  

• jogérvényesítés feltételeire vonatkozó tájékoztatás (az írásbeli megerősítés) 

megléte, annak tartalmi elemei  

• jótállási jegy megléte, tartalma  

• nyugta, - illetve számlaadási kötelezettség teljesítés 

 

Érintettek köre:  

ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató, fogyasztó  

 

Szükséges iratok:  

- cégkivonat, 

- alapító okirat, 

- személyes okmányok jótállási jegy stb.  

 

Ügyintézési határid ők:  

60 nap 

 

Eljárási szabály:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)  

 

Jogszabályok:  

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII. törvény, 

• az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

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

• a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra 

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, 

• a fogyasztó és a vállalkozás közöti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. 

 



 

Egyéb szolgáltatások ellen őrzése  

 

A Fogyasztóvédelmi Osztály hatásköre a szolgáltatások kapcsán az alábbiakra terjed 

ki:  

 

Földgáz, villamos-energia szolgáltatás:  

• az elszámolásra,  

• a számlázásra,  

• a díjfizetésre,  

• a mérésre,  

• a fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, 

illetve a tartozás rendezését követő ismételt bekapcsolásra,  

• ezen területeken a panaszkezelés megfelelőségére vonatkozó 

rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértésekor. 

 

Távhőszolgáltatás:  

• a hiteles hőmennyiségmérésre,  

• a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hő külön-

külön meghatározására és számlázására,  

• a szolgáltató vételezési igénybejelentésre 30 napon belül adandó, valamint 

a karbantartásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére,  

• az Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok hozzáférhetővé 

tételére,  

• a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatának működésére, a vonatkozó 

rendelkezések lakossági felhasználóval, illetve természetes személy 

díjfizetővel szembeni megsértésekor.  

Közműves ivóvíz ellátás:  

• a szolgáltató a szolgáltatás díjáról szolgáltatási helyenként és időszakonként 

bocsátott-e ki számlát,  

• a fogyasztói díjtartozás, esetleg előre tervezhető közérdekű tevékenység 

vagy műszaki okból szükséges vízkorlátozásról előzetesen értesítette-e a 

fogyasztót, ezen területeken a panaszkezelés megfelelőségére vonatkozó 

rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértésekor. Hírközlési 

szolgáltatás:  

• az ügyfélszolgálat működtetésére,  

• az előfizetői számlapanaszok szolgáltató általi intézésének rendjére, 

kezelésére,  

• a számla tartalmára,  

• az előfizetők szolgáltató általi tájékoztatására a vonatkozó rendelkezések 

fogyasztókkal szembeni megsértése esetén. 



 

 

Hírközlési szolgáltatás:  

- az ügyfélszolgálat működtetésére, 

- az előfizetői számlapanaszok szolgáltató általi intézésének rendjére, 

kezelésére, 

- a számla tartalmára, 

- az előfizetők szolgáltató általi tájékoztatására a vonatkozó rendelkezések 

fogyasztókkal szembeni megsértése esetén.  

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: 

- a koordináló szerv vagy a közszolgáltató által az elszámolással, 

számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét 

követően megtett intézkedésekre, valamint  

- a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, 

tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések 

természetes személy ingatlanhasználókkal, társasházakkal, illetve 

lakásszövetkezetekkel szembeni megsértése esetén. 

 

Érintettek köre:  

ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató, fogyasztó  

 

Szükséges iratok:  

- cégkivonat, 

- alapító okirat, 

- személyes okmányok számlák stb.  

 

Nyomtatványok:  

Külön nyomtatvány nincs, de a kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére 

való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet vagy a 

telefonos elérhetőséget. Valamint tartalmaznia kell az érintett vállalkozás nevét, 

valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét, a feltételezett 

jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, a 

beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal 

alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott 

válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott 

panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot. 

  

Ügyintézési határid ők:  

60 nap 



 

 

Eljárási szabály:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

 

Jogszabályok:  

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, 

• a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, 

• a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, 

• a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, 

• a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, 

• a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 

• a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról, 

• 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

• a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 

szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, 

• 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 

törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról,  

• 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,  

• az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 

2/2015. (II.3.) NGM rendelet. 

 

 

 

Általános kereskedelmi feltételek ellen őrzése  

A Fogyasztóvédelmi Osztály hivatalból hatósági ellenőrzéseket végez, valamint 

kivizsgálja az e tárgyban érkezett - hatáskörébe tartozó – kérelmeket és 

bejelentéseket. Ezen ügytípus kapcsán az ellenőrzés kiterjed az alábbi területekre: 

• árfeltüntetés, árfelszámítás, 

• az alkalmazott mérőeszközök hitelessége,  

• vásárlók könyvére vonatkozó rendelkezések megtartása,  

• nyitva tartásról való tájékoztatás.  

 

Érintettek köre:  

Ellenőrzés alá vont forgalmazó, fogyasztó  

 

Szükséges iratok:  

- cégkivonat, 

- alapító okirat, 



 

- személyes okmányok, 

- hitelességet igazoló tanúsítványok, 

- fogyasztók tájékoztatására vonatkozó tájékoztató feliratok stb.  

 

Ügyintézési határid ők:  

60 nap  

 

Eljárási szabály:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)  

 

Jogszabályok:  

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,  

– a mérésügyről szóló 1991. XLV. törvény 

– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 

29.) Korm. rendelet, 

– a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének 

részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet. 

 

 

Szavatosság, jótállás 

 A fogyasztóknak nyújtott szóbeli és írásbeli tájékoztatások vizsgálata a szavatosság, 

illetőleg a jótállás alapján az őket megillető jogaik tekintetében (megyeszékhely 

szerinti járási hivatal jár el a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző 

magatartás esetén!). Az ellenőrzés kiterjed a jótállási jegy átadásának és 

tartalmának vizsgálatára, a minőségi kifogások szabályszerű intézésére (különösen a 

megfelelő tartalmú jegyzőkönyv felvétele a minőségi kifogásról). A szerződéses 

jogviták kötelező jogi erővel történő eldöntésére kizárólag a bíróság rendelkezik 

hatáskörrel. A polgári bírósági eljárás alternatívájaként lehetőség van a békéltető 

testület segítségét igénybe venni a vita eldöntésében.  

 

Érintettek köre:  

ellenőrzés alá vont forgalmazó, fogyasztó  

 

Szükséges iratok:  

- cégkivonat, 

- alapító okirat, 

- személyes okmányok, 

- jótállási jegy, jegyzőkönyvek, stb. 

 



 

Ügyintézési határid ők:  

60 nap  

 

Eljárási szabály:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)  

 

Jogszabályok:  

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

– a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális 

tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló 

szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 

– az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

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

– a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI.5.) Korm. 

rendelet, 

– az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról 

szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet, 

– a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra 

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet. 

 

Panaszkezelés  

A fogyasztó írásbeli, szóbeli panaszainak a vállalkozások részéről történő kezelése. 

(Panasz: a fogyasztó a vállalkozásnak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével 

összefüggő magatartására vonatkozó kifogása). Ezen tárgykörben vizsgálatra kerül a 

vásárlók könyve kezelése, elhelyezése, valamint a vásárlók könyvi bejegyzés, 

illetőleg egyéb írásbeli panasz 30 napon (közszolgáltatók esetében 15 napon) belüli, 

érdemi megválaszolása, szóbeli panasz kezelése. 

 

Érintettek köre:  

ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató fogyasztó 

 

Szükséges iratok:  

- cégkivonat, 

- alapító okirat, 

- személyes okmányok, 

- vásárlók könyve, stb. 

 

Ügyintézési határid ők:  

60 nap  



 

 

Eljárási szabály:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)  

 

Jogszabályok:  

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény. 

 

Idegenforgalom  

Az ügytípusba tartozik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, vendéglátóhelyek 

ellenőrzése, valamint a taxi szolgáltatással összefüggésben a vonatkozó előírások 

betartásának vizsgálata.  

 

Érintettek köre:  

ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató, fogyasztó 

  

Szükséges iratok:  

- cégkivonat, 

- alapító okirat, 

- személyes okmányok, stb. 

 

Ügyintézési határid ők:  

60 nap  

 

Eljárási szabály:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)  

 

Jogszabályok:  

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény, 

– a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben 

tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet. 

 

 

Fiatalkorúak védelmét biztosító jogszabályi rendelk ezések megtartása  

A fiatalkorúak alkohollal, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálására vonatkozó 

tilalom betartásának ellenőrzése. 

 

Érintettek köre:  

ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató, fogyasztó,  

 



 

Szükséges iratok:  

- cégkivonat, 

- működési engedély, 

- személyes okmányok, stb. 

 

Ügyintézési határid ők:  

60 nap  

 

Eljárási szabály:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)  

 

Jogszabályok:  

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény,  

– a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 

 

Ügyintézési helyszín:   

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály, 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.  

 

Illetékességi terület:  

Veszprém vármegye 

 

Elérhet őségek: 

név: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály 

cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1184 

telefonszám: 88/550-510 

hivatali kapu: 222233760 

 

Ágazati jogszabályok:  

• A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. 

rendelet 

• A fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény 

• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

• A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 

(IX.29.) Korm. rendelet 



 

• A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja 

feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM 

együttes rendelet 

• a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális 

tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló 

szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 

• A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra 

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

szóló 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet 

• Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

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

• A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 

• A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

szóló 2008. évi XLVII. törvény 

• A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény 

• A mérésügyről szóló1991.évi XLV. törvény 

• a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. 

rendelet 

• A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X.5.) Korm. rendelet 

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII. törvény 

• A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

• A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 

• A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

• A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 

• A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

• A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

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

• A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 

• A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 

• A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

• A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 



 

• A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 

szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 

• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014.(XII. 31.) Korm. rendelet; 

• A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 

• A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes 

törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 

2013. évi CXIV. törvény 

• A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű 

közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 

• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

• A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

• A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 

• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

• Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 

• A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

• Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII.8.) Korm. rendelet 

• A háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről 

szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 

• Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek 

szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II.3.) Korm. 

rendelet 

• A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok 

földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről 

szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 

• A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) 

rendelet 

• Az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről és 

termékismertetővel való ellátásáról szóló 210/2018 (XI. 20.) Korm. rendelet 

• A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 329/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 

• Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben 

való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 

• Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

• A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 



 

• az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje 

alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 

• az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje 

alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel 

összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet 

• az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás 

biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 

726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 

• egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes 

szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról 

szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 

• a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet 

 

 

 

 

 

 


