
Adategyeztetési eljárás 
„Kérelem a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatok 
egyeztetésére”  elnevezésű elektronikus űrlap 

Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:10000 
méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 

Kérelem. 

Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:20000 
méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 

Kérelem. 

Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép adott 
részének másolatának (A4-es méretben) kiadása 

Kérelem. 

Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári szemlemásolat kiadása 
erdőrészletenként 

Kérelem. 

Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári szemlemásolat 
kiadása erdőrészletenként 

Kérelem. 

Adatszolgáltatás keretében rendszeresített erdőtervi statisztikai 
tábla kiadása meghatározott erdőterületre 

Kérelem. 



Aktív korúak ellátása – egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás 

- A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet szerinti 
formanyomtatvány 
- Az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat 
- A közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan: ha a tankötelezett 
korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló 
igazolás, valamint a tartósan beteg állapot tényét igazoló jogosultság 
(magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék vagy a megváltozott 
munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás), illetve az 
autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot 
tényét igazoló jogosultság (magasabb összegű családi pótlék, vakok személyi 
járadéka, fogyatékossági támogatás) fennállása 
- A fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatásokkal kapcsolatos 
feladatkörében eljáró járási hivatala igazolása arról, hogy a kérelmező vakok 
személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül 
- Az állami foglalkoztatási szerv igazolása a munkanélküli járadék, illetve az 
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítása 
időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést 
ösztönző juttatásban nem részesül 
- Az állami foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a kérelmező álláskeresési 
támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban 
töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 
szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni 
- Az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés esetén az állami 
foglalkoztatási szerv vagy a rehabilitációs hatóság igazolása annak 
teljesítéséről 
- Az ápolási díj, a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres 
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti 
járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági 
nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes 
özvegyi nyugdíj megszüntetéséről szóló határozat. 
- Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni 



ellátása nem biztosított, köznevelési intézményben tanulmányokat folytató 
gyermek esetén csatolni kell az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek 
napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, egyéb esetben a jegyző hivatalból 
vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő 
elhelyezésének lehetőségét. 



Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

- A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet szerinti 
formanyomtatvány 
- Az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat 
-  A közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan: ha a tankötelezett 
korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló 
igazolás, valamint a tartósan beteg állapot tényét igazoló jogosultság 
(magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék vagy a megváltozott 
munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás), illetve az 
autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot 
tényét igazoló jogosultság (magasabb összegű családi pótlék, vakok személyi 
járadéka, fogyatékossági támogatás) fennállása 
- A fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatásokkal kapcsolatos 
feladatkörében eljáró járási hivatala igazolása arról, hogy a kérelmező vakok 
személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül 
- Az állami foglalkoztatási szerv igazolása a munkanélküli járadék, illetve az 
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítása 
időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést 
ösztönző juttatásban nem részesül 
- Az állami foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a kérelmező álláskeresési 
támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban 
töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 
szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni 
- Az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés esetén az állami 
foglalkoztatási szerv vagy a rehabilitációs hatóság igazolása annak 
teljesítéséről 
- Az ápolási díj, a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres 
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti 
járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági 
nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes 
özvegyi nyugdíj megszüntetéséről szóló határozat. 
- Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni 



ellátása nem biztosított, köznevelési intézményben tanulmányokat folytató 
gyermek esetén csatolni kell az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek 
napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, egyéb esetben a jegyző hivatalból 
vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő 
elhelyezésének lehetőségét. 



Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység 
megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás   

Működési engedély iránti kérelem  "A" lap  "B" lap "C" lap  "D" lap, 
- ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás 
vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodás, szerződés; 
 - az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az 
ingatlant is – használatának jogcímét igazoló irat; 
- felelősségbiztosítási kötvény másolata vagy a biztosítási ajánlat és a 
befizetett díjról szóló igazolás; 
 - szakmai program; 
- tevékenységet végzők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátuma és 
eredménye; 
- alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozata arról, hogy vállalja a 
kérelmező helyettesítését; 
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum 

Állami kárenyhítés 
- A bűncselekmény következtében az áldozatot ért kárt alátámasztó 
bizonylatok,        - az egy háztartásban élők jövedelmének igazolása,                                                                         
- az elszenvedett sérülést alátámasztó orvosi igazolás 



Állami kárenyhítés iránti kérelem 

- kérelem-nyomtatvány, 
- az egy háztartásban élők jövedelméről és vagyoni helyzetéről szóló igazolás, 
- orvosi igazolások a sérülésről, 
- elszenvedett kárról számlák, igazolások 



Állandó menazséria működésének engedélyezése 

- Kérelem 
- A tartandó egyedek állatfajok szerinti bontásban megadott listáját, az egyedek egyedi 
jelölésének módját, az állatok egészségügyi ellátásához szükséges feltételek leírását, 
valamint az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények méretének, felszerelésének 
adatait 
- A külön jogszabály alapján kiadott, az állatok tartásához szükséges engedélyek, 
bizonylatok másolatát; 
- Az Állatvédelmi törvény rendelkezései, a tartásra vonatkozó külön jogszabályok és a 
tartásra tervezett fajok egyedei természetes viselkedésének, bioritmusának, biológiai 
szükségleteinek figyelembevételével elkészített Állattartási tervet 
- Veszélyes állat kiszabadulására, az állatok szükség szerinti mentésére vonatkozó 
Intézkedési tervet, melynek fajonként ki kell térnie az állatok befogására, 
fékentartására, illetve rögzítésük lehetséges módjaira 
- Az állandó menazséria megszűnésének esetére szóló Felszámolási tervet, benne az 
állatok további elhelyezésére vonatkozó elképzeléseket 
- Az állatok szállításának módját, eszközeit, az ideiglenes telephelyeken használt, az 
állatok biztonságos elhelyezésére szolgáló létesítményeket leíró Utaztatási tervet 
- A szállító jármű állatszállításra való alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány 
másolatát 
- A szállítói engedély másolatát. 



Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti 
kérelem 

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében, ha személyesen csak az egyik 
szülő jelenik meg, akkor igazolnia szükséges, hogy személyazonosító igazolvány 
kiadásához  a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájárult. Ennek hiányában a 
szülő igazolja a másik szülő szülői felügyeletének megszűnését, szünetelését. 
Az igazolásokhoz felhasználható különösen a másik szülőnek (törvényes 
képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a kijelölt kormányhivatal, a 
nyilvántartást kezelő szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által 
kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata 
a személyazonosító igazolvány kiadásához, vagy a szülői felügyelet 
megszűnését, szünetelését igazoló jogerős bírósági határozat vagy végleges 
gyámsági határozat. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró 
törvényes képviselő személyazonosságát is ellenőrizni kell. A 
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező 
esetében a törvényes képviselőnek igazolnia kell a gondnokság alá helyezést, 
továbbá a törvényes képviseletet, valamint a törvényes képviselő 
személyazonosságát is. Az igazolás történhet különösen jogerős bírósági, 
valamint végleges gyámhatósági határozattal.   Az új személyazonosító 
igazolvány igényéléséhez azonban a kérelmező igazolja a személyi adatait, a 
hatóság arcképmás felvételt készít róla (kivételes esetben becsatolja fényképét 
(1 darab)), ha meghatalmazott (14 év alatti kiskorú esetében törvényes 
képviselő) jár el (az egészségi állapota miatt személyes megjelenésre nem 
képes kérelmező) ezen kérelmező esetén be kell mutatni a kezelőorvos által 
kiállított igazolást is. Meghatalmazott eljárása esetén be kell csatolni a 
meghatalmazást, a meghatalmazott személyazonosságát igazoló érvényes 
okmányt be kell mutatni.                                               



Állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme 
adattartalmának ellenőrzése 

Tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvány 

Álláskeresési járadék igénylése 

A foglalkoztató által kiállított igazolások: 
- Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához; 
- Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről; 
- Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódóan egyszerűsített 
munkaszerződés, amennyiben rendelkezésre áll. 



Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása 

- Pályázati adatlap, 
- Üzleti és marketing terv, 
- Árajánlat (gép és eszköz vásárlás esetén), 
- eladási szándéknyilatkozat (adásvételi szerződés esetén), 
- építés, átalakítás esetén költségvetési és kivitelezői árajánlat, 
- saját forrás igazolása (pénzintézeti igazolás), 
- ÁFA nyilatkozat, 
- NAV-igazolás köztartozás mentességről, 
- Nyilatkozatok nyomtatvány, 
- Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról, 
- Rövid önéletrajz, 
- Gazdasági társaság indítása esetén a társasági szerződés tervezete és a 
személyes közreműködés módját szabályozó dokumentum 

Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételi kérelem 

- Személyi igazolvány, 
- lakcímkártya,  
- adókártya,  
- TAJ kártya,  
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél, szakképesítést igazoló 
okirat 

Állategészségügyi bizonyítvány méz felvásárlásáshoz A méhegészségügyi felelős által kiadott igazolás csatolásával 



Állatlétszám igazolás földvásárláshoz és földhaszonbérlethez 

A kérelemnek tartalmaznia kell: az igazolás mi célból, mely időpontra vagy 
időtartamra kell kiállítani, hány példányban, továbbá az állomány 
nyilvántartást mellékelni kell 

Állatorvosi igazolás méhcsaládok állategészségügyi vizsgálatáról A méhegészségügyi felelős által kiadott igazolás csatolásával 

Állatotthon – állatmenhely létesítésének engedélyezése 

- Bejelentés 
- Az állat-egészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát 
- A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatotthon esetén 
igazolást a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos 
rendelkezésre állásáról és biztosítékáról. 
- A bejelentéshez mellékelni kell a 
,,Működési szabályzatot'' 
és megszűnés esetére a ,,Felszámolási tervet''. 
- Végzettséget és képesítést igazoló dokumentumok 

Állatotthon – állatpanzió létesítésének engedélyezése 

- Kérelemnyomtatvány 
- Az engedélykérelemhez mellékelni kell a „Működési szabályzatot” és 
megszűnés esetére a „Felszámolási tervet” 
- Végzettséget és képesítést igazoló dokumentumok 

Általános és fajlagos tilalmi idő alóli felmentés jóváhagyása befizetési bizonylat 



Anyasági támogatás igénylése 
- Kérelem anysági támogatás megállapítására, - védőnő vagy szülész orvos által 
kiállított   várandósgondozáson való részvételről szóló igazolás 

Anyatehén támogatás igazolás A Magyar Államkincstár  K0795 nyomtatványa 

Ápolási díj – alap összegű 

- A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti 
formanyomtatvány 
- Az 5. számú melléklet szerinti igazolás 
- Amennyiben az ápolt személy köznevelési intézmény tanulója, óvodai 
nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül, vagy 
felsőoktatási intézmény hallgatója, úgy a 6. számú melléklet szerinti igazolás 

Ápolási díj – emelt összegű 

- A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti 
formanyomtatvány 
- Az számú melléklet szerinti igazolás 
- Amennyiben az ápolt személy köznevelési intézmény tanulója, óvodai 
nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül, vagy 
felsőoktatási intézmény hallgatója, úgy a 6. számú melléklet szerinti igazolás 



Ápolási díj – kiemelt 

- A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti 
formanyomtatvány 
- Amennyiben az ápolt személy köznevelési intézmény tanulója, óvodai 
nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül, vagy 
felsőoktatási intézmény hallgatója, úgy a 6. számú melléklet szerinti igazolás 
- A 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. melléklete szerinti igazolást (kiskorú 
ápolt esetén) 

Ápolási pótlék 

- kérelem nyomtatvány, 
- személyi okmányok, 
- a rehabilitációs szakértői szerv által kiállított orvosi szakvélemény, 
- hadirokkantságot megállapító határozat 

Árutermelő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve csemege- és 
alanyszőlő) telepítését megalapozó talajvédelmi terv, illetve 
egyszerűsített talajvédelmi terv jóváhagyása 

- talajvédelmi terv; 
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetés megtörténtét igazoló dokumentum; 



Autóbuszos személyszállítás 

Tevékenységi engedélyhez: 
- a társasági szerződés, az alapító okirat, 
  a képviseletre jogosult személy közjegyzői aláírási-címpéldányát, illetve 
vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány hiányában a nyilvántartási számot 
tartalmazó hatósági bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány a vállalkozás vezetője 
részére 
- a szakmai irányító szakmai alkalmasságot igazoló okmány(ok), szükség szerint 
munkaszerződését, erkölcsi bizonyítványát 
- a gazdálkodó szervezet vállalkozó megfelelő pénzügyi helyzetét igazoló 
okiratok, üzemeltetett járműszám szerinti fedezet. 
Engedélykivonat(ok)hoz: 
 - az üzemeltetni kívánt járművek forgalmi engedélye,  
- szükség szerint az(ok) jogszerű használatát igazoló bérleti, használatbavételi, 
lízing szerződés vagy annak kivonata,  
- szükség szerint NIV bizonyítvány, karbantartási napló, 
- tárolási nyilatkozat, telephely engedély 
Sajátszámlás Személyszállítási igazolványhoz: 
- Vállalkozói igazolvány, 
- társasági szerződés, 
- alapító okirat, 
- gazdasági társaság esetén ha a nem került benyújtásra elektronikusan akkor 
aláírásai címpéldány, 
- jármű(vek)tárolásáról szóló igazolás, forgalmi engedély(ek) 
Nemzetközi szállításhoz menetokmány (menetlevéltömb): 
- érvényes tevékenységi engedély, szükség szerint meghatalmazás 



Azonnali pénzügyi segély kérelem 

- A bűncselekmény következtében kialakult anyagi krízist alátámasztó 
dokumentumok, 
- jövedelemigazolás, 
- jövedelem érkezésének  időpontját igazoló iratok, 
- befizetendő csekkek, 
- kiváltandó receptek 

Baleseti Járadék iránti kérelem 
„  Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény és az 1997. évi LXXXIII. törvény 
alapján baleseti járadék elbírálásához” elnevezésű adatlap 

Baleseti jegyzőkönyv Jegyzőkönyv 

Bányaszolgalmi jog alapítása 

- Kérelem, 
- illetékbélyeg, 
- kisajátítási vázrajz, 
- terület kimutatás, 
- kisajátítási átnézeti térkép, 
- képviseleti jog igazolása, 
- az ingatlan tulajdonosai részére megküldött vételi ajánlat és az azt igazoló 
tértivevény, 
- jogszabály által előírt előzetes hozzájárulások, 
- nyilatkozat pénzügyi fedezet rendelkezésére állásról 

Baromfi állatjóléti igazolás  
139/2007 (XI.28)FVM rendelet alapján nyilatkozat az állategészségügyi és 
állatvédelmi szabályok betartásáról 



Becsületsértés  
- Az elkövetett cselekmény rövid tartalmi leírása 
- Személyes okmányok 

Bejelentésköteles élelmiszer-előállítő létesítmény tervezett 
működésének bejelentése, nyilvántarásba vételének kérelme. 

- bejelentés köteles élelmiszer-előállító létesítmény tervezett működésének 
bejelentése, nyilvántartásba vételének kérelme, 
 - a szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés meglétének 
igazolását; 
- érvényes egészségügyi könyvet; 
- helyszínrajzot; 
- 3 hónapnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt; 
- amennyiben az ingatlan nem kizárólagosan saját tulajdon, a tulajdonostársak 
hozzájárulását a tevékenység folytatásához. 



Bérgarancia támogatás 

- Kérelem a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatásról, 
- a felszámolási eljárás megindításának közzétételéről szóló jogerős végzés 
másolata, 
- a követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés, bírósági 
határozat, fizetési meghagyás. 
- A kérelem III. 2. b) pontjában tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló 
mellékletek (amennyiben szükséges). 
- A kérelem III. 3. b) és c) pontjában tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló 
mellékletek (amennyiben szükséges). 
- A kérelem II. 5. pontjában megjelölt képviseleti jogosultság igazolása 
(amennyiben szükséges). 
- Külföldi gazdálkodó cég felszámolása esetén a támogatással érintett 
munkavállalók munkaszerződése magyar nyelven vagy ezek magyar nyelvű 
fordítása (amennyiben szükséges). 
- Forinttól eltérő pénznemben meghatározott bér esetében az átváltásról 
készült kimutatás (amennyiben szükséges). 

Betekintés tulajdoni lap tartalmába 
Kérelem tulajdoni lapba történő betekintés iránt nyomtatvány 



Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése 
- kérelem, 
- halottvizsgálati bizonyítvány, 
- a kezelő orvos nyilatkozata. 

Bontási engedélyezési eljárás 

- A bontási engedély iránti kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni 
kell 
- a 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, 
- valamint a benyújtással egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték befizetését. 



Borászati üzem működésének engedélyezése 

- 5050 Kérelem borászati üzem működésének engedélyezésére, 
- Amennyiben az ügyfél még nincs regisztrálva a NÉBIH rendszerében, a T1 - 
Partnerbejelentőlap. 
A nyomtatványok letölthetők a NÉBIH honlapjáról. A megnyitott honlapon 
belül: ügyintézés, élelmiszer, nyomtatványok. 
- A borászati üzem feletti rendelkezés igazolását (tulajdonlap másolata, illetve 
nyilatkozat); 
- helyszínrajz; 
- kannatöltés és palackozás esetében a közüzem által biztosított ivóvíz- 
szolgáltatás igazolását (vízdíj befizetését igazoló csekk másolata). 
A 250hl/év mennyiséget meghaladó előállítás esetében továbbá: 
- technológiai folyamatábrát; 
- technológiai elrendezési rajzot; 
- anyagmozgatási és személyforgalmi tervet; 
- műszaki-technológiai leírást; 
- gépjegyzéket; 
- szennyvíz elhelyezésének igazolását; 
- takarítási, hulladék kezelési és higiéniai utasítást; 
- új üzem esetén használatbavételi engedélyt; 
- tevékenység bővítése esetén a korábbi engedélyt. 

Családba fogadás  

- A szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) személyes kérelme, 
- a szülői felügyeletre vonatkozó okirat, 
- a leendő gyám jövedelméről szóló igazolások, 
 - a szülők érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája 

Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, módosítása, törlése Kérelem a családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez 



Családi jogállás tisztázása 

- Kérelem, 
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, 
- anya családi állapotát igazoló okirat, 
- gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
- személyazonosságot igazoló okirat 

Családi pótlék igénylése 

- Kérelem családi pótlék megállapítására, 
- jogosultságot érintő igazolások (pl.: tanulói jogviszony igazolás, hallgatói 
jogviszony igazolás, tartós betegségről, súlyosan fogyatékosságról szóló orvosi 
igazolás) (Kérelem nyomtatvány 25. pontjában meghatározottak szerint) 

Csendháborítás 
- Az elkövetett cselekmény rövid tartalmi leírása 
- Személyes okmányok 

Cserjeirtás/terület helyreállítás engedélyeztetése iránti kérelem 
nyilatkozat illetékmentességről vagy 5000 Ft okmánybélyeg vagy átutalási 
bizonylat, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

Cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges 
rendeltetésű erdőkben 

Kérelem. 

Csoportos létszámcsökkentés 

- Szándékbejelentés, 
- döntésbejelentés, 
- adatlap, 
- táblázat a munkavállalók adataival, 
- az érintett munkavállalók részére átadott munkajogviszony-megszüntető 
értesítő másolati példánya 



Dohánytermékek gyártásához használt új adalékanyagok 
bejelentése 

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 

ellenőrzéséről, 

a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság 

alkalmazásának 

részletes szabályairól szóló 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 3.melléklete 

E-aláírási funkcióhoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, 
új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással 
kapcsolatos eljárás a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény 29/C. § (2) 
bekezdése szerint 

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány bemutatása 

Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése 

- kérelem, 
- a képzettséget igazoló dokumentumok, 
- nyilatkozat a tevékenység végzéséről, 
- általános tételű eljárási illeték lerovásának igazolása 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
- A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. számú melléklet szerinti 
formanyomtatvány 
- Az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat 



Egészségügyi szolgáltató működési engedélyezés visszavonás 
- kérelem, 
- eljárási illeték befizetést igazoló dokumentum 

Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység, a közreműködői 
tevékenységet is ideértve – kivéve a kizárólag bejelentés alapján 
nyilvántartásba vett személyes közreműködőként végzett 
tevékenységet – megkezdéséhez szükséges működési 
engedélyezési eljárás telephelyenként 

Működési engedély iránti kérelem  "A" lap  "B" lap "C" lap  "D" lap, 
- ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás 
vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodás, szerződés; 
 - az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az 
ingatlant is – használatának jogcímét igazoló irat; 
- közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a 
közreműködésről szóló szerződés; 
- felelősségbiztosítási kötvény másolata vagy a biztosítási ajánlat és a 
befizetett díjról szóló igazolás; 
 - szakmai program; 
- tevékenységet végzők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátuma és 
eredménye; 
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum 



Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás telephelyenként 

Működési engedély iránti kérelem  "A" lap  "B" lap "C" lap  "D" lap, 
- ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás 
vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodás, szerződés; 
 - az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az 
ingatlant is – használatának jogcímét igazoló irat; 
- közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a 
közreműködésről szóló szerződés; 
- felelősségbiztosítási kötvény másolata vagy a biztosítási ajánlat és a 
befizetett díjról szóló igazolás; 
 - szakmai program; 
- tevékenységet végzők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátuma és 
eredménye; 
- - igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum 

Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem Személyazonosságot igazoló okmány 

Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, 
megszűnés miatt) 

Személyazonosságot igazoló okmány, egyéni vállalkozói igazolvány 

Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és 
nyilvántartásba vétele 

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány bemutatása, 
adókártya 

Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és 
nyilvántartásba vétele 

Ha az egyéni vállalkozó rendelkezett vállalkozói igazolvánnyal azt személyesen 
le kell adnia, vagy postán be kell küldenie. A tevékenység megszüntetésnek 
feltétele a vállalkozói igazolvány bevonása. 



Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő 
folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele 

Örökösi jogon folytatott egyéni vállakozás esetén az özvegy írásbeli 
hozzájáruló nyilatkozata, esetleg halotti anyakönyvi kivonat 

Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő 
folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele 

Az egyéni vállalkozó cselekvőképességét korlátozó vagy kizáró jogerős 
határozat, valamint a gyámhatóság gondnokkijelölő határozata 

Egységes környezethasználati engedélyezés 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti kérelem és 
mellékletek 

Egyszeri segély (méltányosságból, gyógyszer) 

- Nyomtatványok (adatlap) a társadalombiztosítás által méltányosságból 
adható egyszeri segélykérelemhez,   
- A kérelmező és a vele egy háztartásban élő/k/ által – a kérelem benyújtását 
megelőző három hónapban – megszerzett jövedelemről szóló igazolás, 
- A kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegségét igazoló kórházi, 
orvosi igazolás, 
- A havi gyógyszerköltségéről, javasolt gyógyhatású készítményekről szóló 
orvosi igazolás, 
- A társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló 
névre szóló  (gyógyszertári nyugtát, gyógyhatású készítmények, valamint vény 
nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló) számla 

Egyszeri segély kérelem 
Kérelem-adatlap egyszeri segély igényléshez 



Egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének 
megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Elj.) 4. melléklete szerinti statisztikai 
adatlap  

E-kereskedelemmel kapcsolatos bejelentés 
- Számla, blokk, 
- levelezés 

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatással kapcsolatos panasz Panaszt elutasító válaszirat és levelezés. 

Elhunyt külföldre történő szállítás engedélyezése 
- kérelem, 
 - személyi azonosító okmányok 

Előzetes vizsgálati eljárások 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3.§. (2) bekezdésében előírt 
dokumentáció 

Építéshatósági engedély hatályának meghosszabbítása iránti 
engedélyezési eljárás 

- Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni kell                               
- az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 
 
- Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni lehet, 
ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll,            - az ügyben érintett 
szakhatóság előzetes állásfoglalását. 



Építési engedélyezési eljárás 

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Elj.) 8. melléklet III. részében 
meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-műszaki dokumentáció 
- Eljárási illeték, szolgáltatási díj befizetésének igazolása 
Jogszabályban előírt esetekben 
aa) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleménye, 
vagy 
ab) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 
kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács 
szakmai véleménye 
- Térképmásolat 

építési engedélyezési eljárásban előzetes szakhatósági 
állásfoglalás megadása 

ÉTDR felületen kérelem benyújtása, tervdokumentáció feltöltése, igazgatási 
szolgálatatási díj leróvásának igazolása 

Épített közelítő nyommal kapcsolatos engedélyezési eljárások 
- Kérelem, 
- engedélyezési terv 



Erdei kozjóléti létesíménynek nem minősülő egyéb nyomvonalas 
kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

- Kérelem, 
- engedélyezési terv 

Erdei közjóléti létesíménynek nem minősülő egyéb nem 
nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

- Kérelem, 
- engedélyezési terv 

Érdekelt államigazgatási szervként végzett feladatok 
- Terület- és településrendezési tervek, 
- helyi építési szabályzatok kivonata, 
- közlekedési munkarész 

Erdészet magánút építésének, bővítésének, korszerűsítésének 
vagy fennmaradásának engedélyezése 

- Kérelem, 
- engedélyezési terv 

Erdészeti magánút műtárgyának építésére, bővítésére, 
korszerűsítésére vagy fennmaradására vonatkozó önálló 
engedélyezési eljárás 

- Kérelem, 
- engedélyezési terv 

Erdészeti szakszemélyzet, illetve a jogosult erdészeti 
szakszemélyzet nyilvántartásba vétele, átminősítése 

Nyilvántartásba vételi kérelem. 

Erdő átminősítése szabad rendelkezésű erdővé 
- Kérelem, 
- a tulajdonos vagy osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonosok tulajdoni 
hányad alapján számított kétharmadának a hozzájárulása. 



Erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § (1) d) 
pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség 
alóli felmentés megadása 

Kérelem. 

Erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § (1) a)–
c) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási 
kötelezettség alóli felmentés megadása 

- Kérelem, 
- az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 
nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. Rendelet 
11§ (1) bekezdésében felsorolt dokumentumok. 

Erdő Evt. 77. § (1) a)–c) pontja szerinti igénybevételének előzetes 
elvi engedély hiányában történő engedélyezése 

- Kérelem, 
- az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 
nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. Rendelet 
11§ (1) bekezdésében felsorolt dokumentumok. 

Erdő Evt. 77. § (1) d) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi 
engedélyezése 

- Kérelem, 
- az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 
nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. Rendelet 
10§ (1) bekezdésében felsorolt dokumentumok. 



Erdő Evt. 77. § (1) d) pontja szerinti igénybevételének érvényes 
elvi engedély hiányában történő engedélyezése 

- Kérelem, 
- az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 
nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. Rendelet 
11§ (1) bekezdésében felsorolt dokumentumok. 

Erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése 
- Az erdőgazdálkodó kérelme, 
- a tulajdonos hozzájárulása 

Erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély 
meghosszabbítása 

Kérelem. 

Erdő igénybevétele a 2009. évi XXXVII. törvény hatálybalépése 
előtt elhelyezett és engedélyezett létesítmény alapján 

A tulajdonos, a tulajdonos hozzájárulásával az erdőgazdálkodó, vagy a 
tulajdonos hozzájárulásával az igénybevevő kérelme. 

Erdő igénybevételének érvényes elvi engedély mellett történő 
engedélyezése 

Kérelem. 

Erdő kivezetése az Adattárból 
- Kérelem, 
- a tulajdonos vagy osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonosok tulajdoni 
hányad alapján számított kétharmadának a hozzájárulása. 

Erdő rendeltetésének megállapítása Az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő használatára jogosult kérelme. 

Erdő rendeltetésének törlése Az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő használatára jogosult kérelme. 



Erdő telepítésének engedélyezése 
- Kérelem a tulajdonos, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
vagyonkezelői, illetve haszonélvezeti jog jogosultjának hozzájárulásával, 
- erdőtelepítési-kivitelezési terv 

Erdő üzemmódjának módosítása Az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő használatára jogosult kérelme. 

Erdő, szabad rendelkezésű erdő nyilvántartásba vétele 
- A földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználónak a kérelme, 
- a tulajdonos és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, illetve 
haszonélvezeti jog jogosultjának hozzájárulása. 

Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelem. 

Erdőgazdálkodó nyilvántartásból történő törlése Erdőgazdálkodói jogviszony TÖRLÉSE kérelem. 

Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében 
kiadott hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként 

Kérelem. 

Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében 
kiadott hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként 

Kérelem. 

Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében 
kiadott nem hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként 

Kérelem. 



Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében 
kiadott nem hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként 

Kérelem. 

Erdőrészlet megosztása az Adattárban 
A földhasználati jogosultság megszerzőjének a használati jogosultság 
erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele céljából az erdészeti hatóság részére 
történő bejelentésekor az Evt.-ben foglaltak szerinti kérelme. 

Erdősítési határidők módosításának engedélyezési eljárása Az erdőgazdálkodó kérelme. 

Erdőterv módosítása 
- Kérelem, 
- a tulajdonos vagy osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonosok tulajdoni 
hányad alapján számított kétharmadának a hozzájárulása. 

Érettségi vizsgára történő jelentkezés 

- Jelentkezési lap, 
- érettségi bizonyítvány, 
- középiskolai bizonyítvány, 
- befizetést igazoló dokumentum 



Értesítési cím bejelentése 

- Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító 
igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély). 
Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál bevándorolt esetén a 
jogerős bevándorlási engedély, letelepedett polgár esetében az érvényes 
letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, menekült 
esetében a menekülti, az oltalmazott estében az oltalmazottkénti elismerésről 
rendelkező jogerős határozat. 
- Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele, valamint a 
kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem. 

Étkezési mák termesztése 
- Adatszolgáltatás; 
- Termésbejelentő 

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítási kérelem 
- Kérelem Európai Egészségbiztosítási Kártyához, 
- Meghatalmazás Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséhez, ha más 
nevében jár el 

Éves vadgazdálkodási terv 
- Vadállomány becslési jelentés; 
- befizetési bizonylat 

Felnyitott erdővé minősítés 
- Az erdőgazdálkodó kérelme, 
- a tulajdonos hozzájárulása 

Felszámolási és végelszámolási eljárásban benyújtott környezeti 
nyilatkozat vizsgálata  

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi 
követelményeiről szóló 106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 
szerinti nyilatkozat 



Fémkereső műszer nem hivatásgyakorláshoz kötött használatának 
engedélyezési eljárása 

- a fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását 
EOV rendszerben készült térképen, 
- a fémkereső műszer használatának tervezett idejét, 
- a fémkereső műszer használatával érintett ingatlannal rendelkezni jogosult 
hozzájáruló nyilatkozatát, 
- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt 
évben a régészeti örökséggel összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi 
felelősségét nem állapították meg, továbbá vele szemben örökségvédelmi 
bírságot nem szabtak ki, 
- az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolását. 

Fennmaradási engedélyezési eljárás 

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Elj.) 8. melléklet III. részében 
meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-műszaki dokumentáció 
Jogszabályban előírt esetekben 
- a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy 
- a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 
kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács 
szakmai véleményét, 
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az építési 
tevékenységet építési napló vezetése nélkül végezték, 
- az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását 

Foglalkoztatást elősegítő támogatás igénylése 
Kitöltött kérelem nyomtatvány, valamint a hozzá kapcsolódó 
mellékletek/tájékoztatók kitöltve, cégszerűen aláírva.  
(A kérelem nyomtatványban meghatározott, csatolandó mellékletek) 



Fogyatékossági támogatás igénylése 

- Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására, 
- Háziorvos által kitöltött háziorvosi beutaló a rehabilitációs szakértői szerv 
szakértői bizottságához a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából, 
- betegségét igazoló orvosi dokumentáció (zárójelentések, orvosi igazolások, 
szakvélemények) 

Fokozottan védett területre történő belépés engedélyeztetése 
nyilatkozat illetékmentességről vagy 5.000,- Ft okmánybélyeg vagy átutalási 
bizonylat 

Forgalmi engedély cseréjére, pótlására irányuló kérelem 

A kérelemhez csatolni kell az előző forgalmi engedélyt, az adatváltozást igazoló 
okiratot, ha adatváltozás a csere oka, a forgalmi engedély illetékének 
megfizetését tanúsító igazolást. 
Személyazonosításra alkalmas okmányt, képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazást, jog személy esetén a közjegyző aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldányát, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, a cég ügyvezetőjének eljárási 
jogosultságát igazoló okiratot. Pótlás estén csatolni kell az okmány 
eltulajdonítása estén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy 
megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet. 

Forgalomszabályozási ügyek 
Vasúti átjárók biztosítása, vasút- és közúti gyalogos-átkelőhelyek kijelölése, 
tárgyában engedélyezési tervdokumentáció a 20/1984.(XII.21.) KM. Rendelet 
szerinti tartalommal 

Földhasználat lap másolat  
Földhasználati lap kérelem nyomtatvány 

Földhasználati összesítő kiadása 
Földhasználati összesítő kérelem nyomtatvány 

Földhasználati változás/ bejelentés/ törlés 
Földhasználati változás/bejelentés /törlés nyomtatvány okirat 



Földműves nyilvántartásból adatlap kérelem Földműves nyilvántartásból adatlap -másolat kérelem nyomtatvány 

Földművesként  való nyilvántartásba vételi  kérelem 
- Földművesként  való nyilvántartásba vételi  kérelem nyomtatvány,                                               
- szakirányú  végzettséget igazoló okirat, vagy árbevételt igazoló okmányok 

Fuvarozói engedély, (közúti árutovábbítás) 

Tevékenységi engedélyhez: 
- a társasági szerződés, az alapító okirat,  a képviseletre jogosult személy 
közjegyzői aláírási-címpéldányát, illetve vállalkozói igazolvány, vállalkozói 
igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági 
bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány a vállalkozás vezetője részére 
- a szakmai irányító szakmai alkalmasságot igazoló okmány(ok), szükség szerint 
munkaszerződését, erkölcsi bizonyítványát 
- a gazdálkodó szervezet, vállalkozó megfelelő pénzügyi helyzetét igazoló 
okiratok, üzemeltetett járműszám szerinti fedezet. 
Engedélykivonat(ok)hoz: 
- az üzemeltetni kívánt járművek forgalmi engedélye,  
- szükség szerint az(ok) jogszerű használatát igazoló bérleti, használatbavételi, 
lízing szerződés vagy annak kivonata,  
- szükség szerint NIV bizonyítvány, 
- tárolási nyilatkozat, telephely engedély 
Járművezetői igazolványhoz: 
- munkaszerződés, 
- tartózkodási engedély, 
- jogosítvány, 
- lakcím bejelentő, 
- TAJ kártya 

Független vizsga szervezése 
- Kérelem 
- Bejelentőlap 

Gazdasági reklámokkal kapcsolatos panaszbejelentés Kifogásolt reklám megnevezése és helye. 



Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog 
változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi 
engedély kiadásával) 

A kérelemhez csatolni kell 
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, 
- 60 napnál nem régebben elvégeztetett eredetiségvizsgálatot igazoló 
határozatot, 
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást, 
- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító 
igazolást, 
- ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla igazgatási 
szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. 
- Régi típusú forgalmi engedély esetén a járműhöz korábban kiadott régi típusú 
forgalmi engedélyt. 
- Új típusú forgalmi engedély esetén a járműhöz korábban kiadott forgalmi 
engedélyt, és a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve a jogszabályban 
meghatározott eseteket. 
- Képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást. 
- Jogi személy esetében a közjegyző aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, 
avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát, vagy az ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintát, 
- a cég ügyvezetőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot. 
- 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, 
vontató, pótkocsi és autóbusz esetén – a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló 
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását, 
- a  bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot. 



Gépjármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása iránti 
kérelem 

A kérelemhez csatolni kell 
- a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetén, 
- a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát. 
Az indokok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak: 
a) a jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a 
nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat, 
de 2016.01.01-jétől hivatalbóli kivonási ok, a rendőrség értesítése alapján, 
b) a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás 
esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye, 
c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását 
igazoló irat, 
d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság 
igazolása, a versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap. 

Gépjárművel folytatott technikai sportverseny engedélyezése 
erdőben 

- Kérelem, 
- az erdőgazdálkodó hozzájárulása 

Gyermek hatéves kor előtti tankötelezettségének teljesítése  Kérelem 

Gyermekgondozást segítő támogatás (GYES) igénylése 
- Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására, 
- adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány másolata 

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység 
engedélyezési eljárásában előzetes szakhatósági állásfoglalás 
megadása 

- Kérelem, 
- általános tételű eljárási illeték lerovásának igazolása 

Gyermeknevelési támogatás igénylése 
- Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására, 
- adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány másolata 



Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése  

- Kérelem 
- jövedelemről szóló igazolás, 
- gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat, 
- a határozat eredménytelen végrehajtását, vagy szünetelését kimondó 6 
hónapnál nem régebbi jegyzőkönyv a végrehajtótól.  

Gyógyászati segédeszközökkel való ellátás 

- Elsőfokú hadigondozási hatóság hadirokkantságot megállapító határozata, 
- rehabilitációs szakértői szerv szakvéleménye, 
- orvosi javaslat, ha állapot rosszabbodás miatt más jellegű segédeszköz kell (a 
segédeszközzel való ellátást a közalapítvány Hadirokkantak Irodája látja el.) 

Gyógymedence vízforgató berendezésének létesítéséhez 
kapcsolódó eljárás  

- Kérelem, 
- igazgatási díj megfizetését igazoló bizonylat 

Gyógyszertári finanszírozási előleg kérelmek 

- Finanszírozási előleg igénylő lap, 
- Személyi jogos gyógyszerész nyilatkozata, 
- Felhasználási nyilatkozat, 
- Köztartozásmentes nyilatkozat 

Gyümölcstelepítés 
- Előzetes bejelentés; 
- Kataszterbe vétel; 
- Változás bejelentő 

Hadigondozotti ellátás – egyösszegű térítés 

- Kérelem nyomtatvány, 
- személyi okmányok, 
- születési anyakönyvi kivonat, 
- a kérelmező szülőjének a halál vagy a hadieredetű fogyatkozás alapjául 
szolgáló közokirat(ok), 
- nyilatkozat 



Hadiözvegy járadék 

- Kérelem nyomtatvány, 
- nyilatkozat, 
- személyi okmányok, 
- születési anyakönyvi kivonat, 
- szülő vagy házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy a halált vagy a 
hadieredetű fogyatkozást vagy a szülő által elszenvedett veszteséget igazoló 
okiratok 

Hadirokkant járadék 

- Kérelem nyomtatvány, 
- személyi okmányok, 
- rehabilitációs szakértői szerv által a hadieredetű fogyatkozás vizsgálatát 
igazoló szakvélemény az egészségkárosodás mértékéről 

Hagyatéki leltárhoz lista az elhunyt tulajdonában lévő 
ingatlanokról 

Halotti anyakönyvi kivonat másolat, 

Halászati engedély Befizetési bizonylat 

Halászati őr és társadalmi halőr esküokmány, és szolgálati napló Befizetési bizonylat 

Halászati őr és társadalmi halőr nyilvántartásba vétele, törlése Befizetési bizonylat 

Halgazdálkodási terv jóváhagyás, módosítás Befizetési bizonylat 

Halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vétele, módosítása Befizetési bizonylat 

Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj 
igénylése 

- „IGÉNYBEJELENTÉS Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási 
díjra” elnevezésű nyomtatvány,  
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, 
- a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról 
gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány, 
- magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolata 



Harmadik országbeli állampolgár munkavállalásának 
engedélyezése nem összevont kérelmezési eljárás alapján 

- Kérelem, 
- a szükséges szakképzettségről, iskolai végzettségről szóló okirat hiteles 
másolata, valamint hiteles magyar fordítása, 
- a kérelem 6.6 pont 1-3. pontjai szerinti nyilatkozatok alátámasztására 
szolgáló magyar nyelvű dokumentum, vagy annak hiteles másolata, illetve nem 
magyar nyelvű dokumentum esetén annak hiteles magyar fordítása 

Használatbavételi engedélyezési eljárás 

- A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően 
mellékelni kell 
a) papír alapon vezetett építési napló esetében 
aa) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben 
meghatározott építési napló összesítő lapját, 
ab) a 4. melléklet szerint kitöltött statisztikai lapot, 
b) a szakhatóság megkereséséhez szükséges 5. melléklet szerinti 
dokumentációt, ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás 
nem áll rendelkezésre, 

Hatósági bizonyítvány családtámogatási/fogyatékossági 
ellátásokról 

Kérelem nyomtatvány hatósági bizonyítványhoz igényléséhez 

Hatósági bizonyítvány első példányának kiállítása Kérelem. 

Hatósági bizonyítvány földtulajdonszerzés esetén szerzési 
képesség igazolására 

Nincs 

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásából 

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány bemutatása 



Hatósági bizonyítvány komplex minősítés eredményéről 

- Kérelem komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány 
kiállításához 
- háziorvos által kitöltött beutaló (ha nincs érvényes komplex minősítés) 
- személyes vizsgálatra kórházi/szakorvosi kezelések orvosi iratai 

Hazai anyakönyvezés (egyszerűsített honosítás, visszahonosítás) 

- Adatlap, 
- születési anyakönyvi kivonat, 
- házassági anyakönyvi kivonat, 
- házasság felbontása esetén bírósági ítélet/végzés, 
- állampolgársági eskü letételéről szóló jegyzőkönyv, 
- honosítási okirat, 
- személyazonosságot igazoló okirat 

Házasság engedélyezése 

- Tanúsítvány, 
- külföldi fél útlevele, személyazonosságot igazoló okmánya, 
- születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban, 
- házasság felbontása esetén bírósági ítélet/végzés, 
- lakbizonylat, 
- családi állapot igazolása 

Helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges 
jóváhagyás 

- Kérelem, 
- képviselő-testület döntése, 
- eredeti (amennyiben szükséges, mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági 
jóváhagyását/igazolást tartalmazó) csereszerződés, 
- ingatlanforgalmi szakértői vélemény, 
- vagyonkataszter nyilvántartás kivonata 

Hígtrágya termőföldön történő felhasználására irányuló szándék 
bejelentése 

- Talajvédelmi terv; 
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetés megtörténtét igazoló dokumentum; 
- amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek nem földhasználója, úgy a 
tevékenység engedélyezéséhez a földhasználó hozzájárulása 

Holttest temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli 
ravatalozása 

- Kérelem, 
- személyi azonosító okmányok 



Holttestnek 15 napon túli koporsós temetés engedélyezése 

- Kérelem, 
- a sírhely feletti jogosultság igazolása, 
- személyi azonosító okmányok, 
- a holttest hűtésének igazolása 

Honosítási, illetve egyedi forgalomba helyezési eljárás 
- A jármű külföldi forgalmi okmányai, 
- külföldi műszaki vizsga és származási dokumentumai, 
- műbizonylatok 

Hozzátartozói nyugdíj iránti kérelem 

- „ Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj 
elbírálásához” elnevezésű adatlap, 
- „Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján árvaellátás 
elbírálásához” elnevezésű adatlap 

Hulladékgazdálkodási engedélyezés 
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 
hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet által 
meghatározott dokumentumok 

Hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetési szabályzatának 
jóváhagyása 

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben 
meghatározott dokumentumok 

I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, 
vásárlására és felhasználására jogosító igazolványok kiadása iránti 
kérelem 

- Kérelem űrlap,  
- Igazolás végzettségről, képesítésről, továbbképzésről  

Időskorúak járadéka 
1. A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerinti 
formanyomtatvány 

Ingatlan használatára vonatkozó használati jog engedélyezésének 
kérése 

Kérelem az ingatlantulajdonossal kötött szerződés vagy jogerős hatósági 
határozat alapján 



Iratmásolat kérése Iratmásolat megrendelő nyomtatvány 

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, medencés 
fürdővízellátásban használatos anyagok bejelentéséhez 
kapcsolódó eljárás  

Új bejelentés: 
- Kérelem (tartalma: termék forgalmazási neve, a  hazai forgalmazó cégek 
neve, telephelyei,  gyártó cég neve, telephelye, a termék felhasználási területe 
(részletezve), az OKI által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény,magyar 
nyelvű használati útmutató, vagy kezelési-üzemeltetési utasítás vagy 
gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi szempontú alkalmazási 
feltételeket) 
- vízkezelő eljárás esetében olyan leírás és adatok szükségesek, amelyek 
alapján a kezelés eredményessége, hatásai közegészségügyi és ivóvízbiztonsági 
szempontból megítélhetők 
- igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum                                                 
Felülvizsgálat:  
- A felülvizsgálatról szóló, OKI által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény, 
- gyártói nyilatkozat a termék változatlan gyártási körülményeiről, 
- nyilatkozat a termék változatlanságáról (különös tekintettel az összetételére, 
a gyártás során felhasznált alap- és segédanyagok minőségére, a felépítésére, 
típusára, gyártójára), 
- igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (nincs 
jogszabály által kötelező  nyomtatvány) 
- Magyar nyelvű használati útmutató, vagy kezelési-üzemeltetési utasítás vagy 
gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi szempontú alkalmazási 
feltételeket  



Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, medencés 
fürdővízellátásban alkalmazott technológiák engedélyezéséhez 
kapcsolódó eljárás  

Új bejelentés: 
- Kérelem (tartalma: termék forgalmazási neve, a  hazai forgalmazó cégek 
neve, telephelyei,  gyártó cég neve, telephelye, a termék felhasználási területe 
(részletezve), az OKI által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény,magyar 
nyelvű használati útmutató, vagy kezelési-üzemeltetési utasítás vagy 
gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi szempontú alkalmazási 
feltételeket), 
- vízkezelő eljárás esetében olyan leírás és adatok szükségesek, amelyek 
alapján a kezelés eredményessége, hatásai közegészségügyi és ivóvízbiztonsági 
szempontból megítélhetők, 
- igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum 
Felülvizsgálat:  
- A felülvizsgálatról szóló, OKI által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény, 
- gyártói nyilatkozat a termék változatlan gyártási körülményeiről, 
- nyilatkozat a termék változatlanságáról (különös tekintettel az összetételére, 
a gyártás során felhasznált alap- és segédanyagok minőségére, a felépítésére, 
típusára, gyártójára), 
- igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum, 
- magyar nyelvű használati útmutató, vagy kezelési-üzemeltetési utasítás vagy 
gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi szempontú alkalmazási 
feltételeket  

Ivóvízbiztonsági terv elfogadása 
- Kérelem, 
- eljárási költség megfizetésének igazolása, 
- ivóvízbiztonsági tervdokumentáció 

Ivóvízbiztonsági terv engedélyezéséhez kapcsolódó eljárás 

Első alkalommal történő hatósági Jóváhagyás esetén: 
- az ivóvízvizsgálati terv teljes dokumentációja, 
- Oki szakvélemény, 
- igazgatási díj megfizetését igazoló bizonylat 
Felülvizsgálat esetén: 
- az ivóvízvizsgálati terv teljes dokumentációja, 
- igazgatási díj megfizetését igazoló bizonylat 
(nincs jogszabály által kötelező  nyomtatvány) 



Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata 
- Kérelem, 
- eljárási költség igazolása, 
- ivóvízbiztonsági tervdokumentáció 

Ivóvízvizsgálati program jóváhagyása 
- Kérelem, 
- eljárási költség igazolása, 
- éves vizsgálati program 

Jármű átalakítási és összeépítési ügyek 
A kérelmezett átalakítás, vagy összeépítés elbírálásához szükséges műszaki 
dokumentáció 

Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély 
cseréjével együtt) 

A kérelemhez csatolni kell az előző rendszámtáblát, illetve a forgalmi 
engedélyt 

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni az 
- igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, 
- az ügyfél valamint képviseleti eljárás során a meghatalmazott 
személyazonosságát igazoló okmányát, illetve képviseleti eljárás során a 
meghatalmazást, 
- jogi személy esetében a közjegyző aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, 
avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintát, a cég ügyvezetőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okiratot. 

Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem 

A kérelem benyújtásakor be kell csatolni a külön jogszabályban  meghatározott 
M1,N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű 
gépjármű végleges forgalomból kivonása esetén: 
- a bontási átvételi igazolást, 
- a rendszámtáblát, 
- a jármű törzskönyvét ha az kiadásra került, valamint 
- a jármű forgalmi engedélyét. 
Egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési 
szándéka nem áll fenn: a rendszámtáblát, ebben az esetben a forgalmi 
engedély és a törzskönyv érvénytelenítve visszaadásra kerül a kérelmező 
részére. 



Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti 
kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla 
és szükség esetén indítási napló kiadása- a rendszám jellegétől 
függően) 

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba 

helyezéséig, valamint egyéb olyan járművek esetében, amelyek forgalomba 

helyezése nem indokolt, a jármű ideiglenes forgalomban tartása 

engedélyehető, ha az ügyfél bemutatta: a tulajdonjog megszerzését igazoló 

okiratot, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást, 

valamint a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által 

kiállított Műszaki Adatlapot.. Speciális szabályok szerint: 

E betűjelű ideiglenes rendszámtábla:                                                                                                                                                                     

magyar forgalmi engedély (utángyártás esetén 30 napra), külföldi forgalmi 

engedély (származás ellenőrzésre köteles jármű esetén, ha nem a forgalmi 

engedély hiánya miatt történik a származás ellenőrzése)  meghatalmazás, ha 

képviselő jár el, az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolás,hosszabbítás esetén (NAV vámszerve által kiadott) E betűjelű 

ideiglenes rendszámtábla, A típusú ideiglenes forgalmi engedély                                                                                                                                        

M betűjelű ideiglenes rendszámtábla:                                                                                                                                                                            

az ügyfél személyazonosító okmánya, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs 

szám, valamint a kötelelző gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének 

igazolása, meghatalmazás ha képviselő jár el, az ügyfél nyilatkozata a felvenni 

kívánt rendszámtáblák valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek 

darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára 

vonatkozó adatokkal, az ügyfél nyilatkozata az M betűtejlű ideiglenes 

rendszámtáblával közúton közlkedő járművek biztonságos közlekedésre való 

alkalmasságáról, az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséról szóló igazolás, 

valmaint a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a 

Műszaki Adatlapról készült - ügyintéző által hitelesített - másolat.                                                                                                                                         

P betűjelű ideiglenes rendszámtábla:                                                                                                                                                                     

meghatalmazás ha képviselő jár el, a P betűjelű  ideiglenes rendszámtábla 

igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolás, jogosultságokat 

igazoló okirat, korlátozások alóli mentességet igazoló okiratok (ha kér 



mentességet).  

Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla:                                                                                                                                                                  

átmeneti kivonást követő kiadáskor - érvénytelenített magyar forgami 

engedély, hazaszállításhoz - magyar forgalmi engedély, érvénytelen külföldi 

rendszámtábla ideiglenes pótlásához, érvényes hatósági jelzés nélkül 

Magyarországon tartózodó gépjármű esetén - külföldi forgalmi engedély, 

meghatalmazás, ha képviselő jár el.  

Járműközlekedésre használható út kijelölése erdőben 
Az erdőgazdálkodó kérelme, vagy harmadik fél kérelme és az erdőgazdálkodó 
hozzájárulása. 

Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás 
iránti kérelem 

Kérelem, az ügyfél személyazonosító okmánya 



Járművezetők utánképzése 
A jelentkezés feltétele a közlekedési igazgatási hatóság (Kormányablak) által 
kiadott határozat, mely tartalmazza az utánképzésre kötelezés tényét. 
Feltárásra magával kell hozni minden bírósági végzést. 

Járművezetők vizsgáztatása 

Első vizsgára jelentkezésig: 
- jelentkezési lap, 
- orvosi alkalmassági vélemény vagy korábban megszerzett érvényes vezetői 
engedély, 
- alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat. 
A képzés során: 
- közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam elvégzését tanúsító igazolás, vagy azzal 
egyenértékű egészségügyi végzettség. 

Jelzálog hiteltartozást csökkentő támogatás (Jtcsr.) igénylése 

- Kérelem , 
- személyi igazolvány/útlevél/gépjárművezetői engedély (amennyiben van, 
akkor a gyermekeké is), 
- adókártya (gyermekeké is), 
- személyi azonosító jelet is tartalmazó igazolvány  (lakcímkártya), 
- nem magyar állampolgár támogatott személy esetén további személyes 
dokumentumok, 
- kitöltött erkölcsi bizonyítványt igénylő adatlap,  
- várandósság esetén várandósgondozási könyv másolati példánya, 
- elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését rögzítő bírósági ítélet, 
- gyámhatóság kirendelő határozata,  
- osztatlan közös tulajdonban lévő, több önálló használati egységet érintő 
ingatlan (pl. ikerház) esetében megosztási vázrajz és a közös tulajdon 
használatára vonatkozó, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt használati megosztási megállapodás, 
- támogatással csökkentendő jelzáloghitel-szerződés másolati példánya 
(eredeti bemutatása mellett) 
- házassági anyakönyvi kivonat  
- gyermekek születési anyakönyvi kivonatai 



Jelzálogjog törlés - Ingatlan-nyilvántartási kérelem I-II., 
- banki okirat 

Jogi segítségnyújtás 

- A kérelmezővel egy háztartásban élők jövedelmi helyzetét igazoló, 30 napnál 
nem régebbi bizonylatok, 
- alanyi jogosultságot alátámasztó iratok (pl. határozat aktív korúak ellátásáról, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, közgyógyellátási igazolvány), 
- per folyamatban létét igazoló irat (idézés, érkeztetett keresetlevél), 
- költségmentességet igazoló bírósági irat 

Jóváhagyási kérelem a támogatott állategészségügyi szolgáltatások 
igénybevételéhez a 148/2007 FVM (XII.8) rendelet alapján 

Jóváhagyási kérelem 148/2007 FVM (XII.8) rendelet alapján a  támogatott 
állategészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, 4. számú melléklet  ( a 
hivatal honlapjáról letölthető) 

Kapcsolattartás végrehajtása  

- A kapcsolattartás végrehajtását bármely fél kérheti. 
Csatolni kell 
- a szabályozásról szóló jogerős döntést, 
- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya.  

Kérelem a Csődtv. 53.§ (2), a Ctv.112.§ (2) bekezdése, illetve a 
Ctv.1. számú mellékletének V. pont 1/e. alpontja szerinti igazolás 
kiadásához  

Kérelem a Csődtv. 53.§ (2), a Ctv.112.§ (2) bekezdése, illetve a Ctv.1. számú 
mellékletének V. pont 1/e. alpontja szerinti igazolás kiadásához  

Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra 
vonatkozóan 

Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan – 
nyomtatvány 

Kifizetőhelyi elszámolások Társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása 

Kijelölt műszaki vizsgálóállomás, eredetiségvizsgáló állomás, 
regisztrált autóbontó, illetve menetíró szerelő műhely 
engedélyezése 

Az általános ügyfél adatokon kívül az adott ügytípushoz tartozó ágazati 
jogszabály tételesen felsorolja a benyújtandó dokumentumokat 



Kisajátítási eljárás 

- Kérelem, 
- változási vázrajz, 
- területkimutatás, 
- képviseleti jog igazolása, 
- üzemeltetői nyilatkozat, 
- az ingatlan tulajdonosai részére megküldött vételi ajánlat és az azt igazoló 
tértivevény 

Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő 
hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem 

A kérelemhez csatolni kell a szülői felügyeleti jog gyakorlására való 
jogosultságot igazoló okiratot (megállapodás, gyámhatóság vagy bíróság 
döntése, továbbá a szülői felügyeleti jog közös gyakorlása esetén - egyéb 
okirat hiányában - nyilatkozat). 

Kistermelői igazolvány kiadása az 52/2010.(IV.30.) FVM rendelet a 
kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és értékesítés 
feltételeiről értelmében 

- MVH regisztrációs szám, 
- ENAR kódok, 
- őstermelői igazolvány szám vagy egyéni vállalkozói igazolvány szám, 
- adószám 

Kivételes rokkantsági ellátás igénylése 
- Adatlap a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 
- Az egyéb méltánylást érdemlő körülmények igazolására havi kiadásokról 
csekkek, számlakivonat, egyéb igazoló dokumentumok 

Korhatár előtti ellátás iránti kérelem „Igénybejelentés a 2011. évi CLXVII törvény alapján” elnevezésű adatlap 

Kozmetikai terméket gyártó tevékenység bejelentése 
- Kérelem a 246/2013. (VII. 2.) 4. § (3) bekezdésben foglalt tartalmi elemekkel,             
- igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása 

Környezeti hatásvizsgálati eljárások 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6/A.§-ában foglalt 
hatástanulmány 



Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata 
építésügyi eljárásokban 

- Szolgáltatási díj befizetési bizonylat, 
- zajvédelmi tervdokumentáció, 
- Natura 2000 hatásbecslés és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció, 
- hatások jelentőségének vizsgálata adatlap 

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata 
fakitermelés kapcsán 

Nyilatkozat illetékmentességről vagy 5000 Ft okmánybélyeg vagy átutalási 
bizonylat 

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata 
fakivágás kapcsán 

Nyilatkozat illetékmentességről vagy 5000 Ft okmánybélyeg vagy átutalási 
bizonylat 

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata 
hírközlési ügyekben 

- Szolgáltatási díj befizetési bizonylat, 
- zajvédelmi tervdokumentáció, 
- Natura 2000 hatásbecslés és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció, 
- hatások jelentőségének vizsgálata adatlap 

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata 
sajátos építményfajtákkal kapcsolatos eljárásokban 

- Szolgáltatási díj befizetési bizonylat, 
- zajvédelmi tervdokumentáció, 
- Natura 2000 hatásbecslés és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció, 
- hatások jelentőségének vizsgálata adatlap 

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata 
útüggyel kapcsolatos eljárásokban 

- Szolgáltatási díj befizetési bizonylat, 
- zajvédelmi tervdokumentáció, 
- Natura 2000 hatásbecslés és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció, 
- hatások jelentőségének vizsgálata adatlap 

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata 
villamos energia ellátással kapcsolatos eljárásokban 

- Szolgáltatási díj befizetési bizonylat, 
- zajvédelmi tervdokumentáció, 
- Natura 2000 hatásbecslés és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció, 
- hatások jelentőségének vizsgálata adatlap 

Közfürdők Üzemeltetési szabályzat jóváhagyása 
- Kérelem, 
- eljárási költség igazolása, 
- üzemeltetési szabályzat. 



Közfürdők Üzemeltetési szabályzat módosítása 
- Kérelem, 
- eljárási költség igazolása, 
- üzemeltetési szabályzat. 

Közgyógyellátás – alanyi 

- A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti 
formanyomtatvány 
- A 10. számú melléklet szerinti a háziorvos által megállapított havi rendszeres 
gyógyító ellátási szükségletet igazoló igazolás 

Közgyógyellátás – normatív 

- A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti 
formanyomtatvány 
- A 10. számú melléklet szerinti a háziorvos által megállapított havi rendszeres 
gyógyító ellátási szükségletet igazoló igazolás 
- A jövedelem nyilatkozatban foglaltak megalapozottságát 

Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok  Kérelem 

Köznevelési intézmények körzethatárának kijelölése Képviselőtestületi határozat 

Köznevelési intézmények közhiteles adatainak nyilvántartása  Kérelem 



Köznevelési intézmények működési engedélyezése – nem állami 
szerv által alapított 

- Kérelem 
- A nevelési-oktatási intézmény alapító okirata, valamint a nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozat, 
költségvetési szerv esetén a törzskönyvi igazolás 
- A pedagógiai program 
- Fenntartói igazolás 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 igazolása, hogy a helyiségek a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátására alkalmasak 
(használatba vételi engedély, hatósági bizonyítvány) 
- szakképző iskola esetén annak ismertetése, hogy a gyakorlati oktatást milyen módon szervezik meg, saját 
gyakorlati oktatási hely hiányában a gyakorlati oktatási hely biztosítására kötött megállapodást vagy 
nyilatkozatot arról, hogy a gyakorlati képzést tanulószerződés alapján végzik 
- A székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan külön-külön a tárgyi feltételek meglétét igazoló 
tételes jegyzéket – a 161. § (1) bekezdése szerinti kötelező (minimális) eszköz- és 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 nevelő, oktató munkához szükséges, jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak vagy fokozatosan megteremthetők, felmenő rendszerben történő oktatásszervezés 
esetén az eszközök és felszerelések beszerzésének ütemtervét, szakképző iskola esetén a gyakorlati 
képzésre vonatkozó felszerelési jegyzéket 
- A székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan külön-külön az óvodai nevelésben, az iskolai 
nevelésben-oktatásban 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 nevelési-oktatási 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 költségvetési hozzájárulást, és az egyéb támogatást, az előírt tandíjat, az alapítványi 
támogatást, a bankhitelt, minden egyéb bevételt, bármilyen, a működéshez felhasználható tárgyi vagy 
pénzbeli juttatást, a tevékenységben való ingyenes közreműködést; 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. 

Köznevelési intézmények nyilvántartásba vétele – nem állami szerv 
által alapított 

- Kérelem 
- A fenntartó alapító okirata 
- Cégbírósági bejegyzése 
- Az intézmény alapító okirata 



Közúti jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki 
megvizsgálása, illetve adatváltozással kapcsolatos ügyei 

- A jármű forgalmi okmányai, 
- származási dokumentumai, 
- műbizonylatok 

Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi 
adatszolgáltatás iránti kérelem 

Az ügyfélnek csatolnia kell a kéreleméhez 
- az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okiratot, 
- a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más 
nevében jár el. 
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 
- közjegyző aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintát, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot 

Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék 
bejegyzése, törlése iránti kérelem 

- A záradék bejegyzésének/törlésének alapjául szolgáló tényt igazoló okirat, 
- az ügyfél személyazonosító okmánya, 
- képviseleti eljárás esetén meghatalmazás 

Külföldi állampolgárok ingatlanszerzése 

- Kérelem, 
- illetékbélyeg, 
- eredeti adásvételi vagy ajándékozási szerződés, 
- közjegyző által hitelesített személyi azonosságot igazoló okirat 

Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele 

- Magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat másolata, 
- magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata (nőtlen 
vagy hajadon családi állapotról nyilatkozata), 
- magyar hatóság által bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről kiállított 
anyakönyvi kivonat másolata, 
- magyar állampolgárságot igazoló okirat másolata. 
Ha a magyar állampolgár családi állapotára, valamint házasságkötése vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyére vonatkozó, külföldön 
történt anyakönyvi eseménye a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt 
anyakönyvi szerv eljárásában nem anyakönyvezhető, akkor a polgár családi 
állapotát, valamint házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata 
létesítésének helyét az általa bemutatott külföldi okirattal és személyes 
nyilatkozatával igazolhatja. 



Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges 
személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan 

- Magyar állampolgárság igazolása, magyar hatóság által kiállított születési 
anyakönyvi kivonat (amennyiben az ügyfél nem tudja bemutatni, akkor az 
eljáró hatóság hivatalból intézkedik a szükséges adatok beszerzése 
érdekében). 
- Családi állapotról szóló nyilatkozat, amennyiben hajadon vagy nőtlen. 
Magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben 
családi állapota házas, özvegy vagy elvált (ezt az ügyfél bemutathatja, ha nem 
mutatja be, akkor az eljáró hatóság hivatalból intézkedik a szükséges adatok 
beszerzése érdekében). 
- Külföldön történt születést, házasságot, halálesetet hazailag 
anyakönyveztetni kell. 
- Családi állapotára, valamint házasságkötése vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolata létesítésének helyére vonatkozó, külföldön történt anyakönyvi 
eseménye a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv 
eljárásában nem anyakönyvezhető, akkor a polgár családi állapotát, valamint 
házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét az 
általa bemutatott külföldi okirattal és személyes nyilatkozatával igazolja. 
- Kitöltött lakcímjelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre 
kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi 
hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű 
magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára 
feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus 
azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen 
hozzájárult. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a 
lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja. 
- Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. 
- Amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott 
személyazonosságot igazoló okmánya, meghatalmazás az ügyintézésre 
vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt 
kérelem. 



Külön engedély kiadása az élelmiszerek forgalomba hozatalának és 
előállításának engedélyezéséről szóló  az 57/2010. ( V.7.) FVM 
rendelet előírásai szerint 

- Közmű nyilatkozatok, 
- technológiai leírás és elrendezési rajz, 
- anyagmozgatási, személyforgalmi, göngyöleg tárolási terv, 
- az áruszállítás tervezett módja, 
- tervezett alkalmazotti létszám, 
- tisztítási, mosogatási, takarítási utasítás, 
- szakképesítéshez kötött tevékenység esetén a szakképesítés igazolása, 
- az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati 
eredmény, 
- melléktermék és hulladék kezelési, ártalmatlanítási terv 

Lakástámogatás (CSOK) 

Igazolás CSOK igénybevételéhez: 
- kérelem, 
- személyi igazolvány, 
- személyi azonosító jelet is tartalmazó igazolvány, 
- adókártya 
Jelzálogjog törlése: 
- kérelem, 
- adásvételi szerződés vagy jogerős használatbavételi engedély, 
- támogatási szerződés, 
- önkéntes visszafizetés esetén banki igazolás a visszafizetés megtörténtéről 
További jelzálogjog bejegyzése (rangsorcsere): 
- kérelem, 
- jelzálogjogot alapító szerződés, 
- hitelbiztosítéki értéket, fedezeti számítást igazoló banki nyilatkozat 
További jogok bejegyzése: 
- kérelem, 
- további jogot alapító szerződés 
További tények bejegyzése (épületfeltüntetés): 
- kérelem, 
- további tény bejegyzése alapjául szolgáló dokumentum (szerződés) 
Támogatási feltételeknek való megfelelés hatósági megállapítása : 
- kérelem, 
- támogatás igénylést elutasító hitelintézeti döntés 



Jelzálogjog közvetlen átjegyzése: 
- kérelem, 
- igazolás (feladóvevény) 3.000,- Ft eljárási illeték megfizetéséről, 
- adásvételi szerződések, 
- adó-és értékbizonyítvány/értékbecslés, 
- igazolás hitel előtörlesztéséről, 
- támogatási szerződés, 
- építkezés esetén: számlák, jogerős használatbavételi engedély  (hatósági 
határozat használatbavétel tudomásulvételéről) 
A lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése, a 
bejegyzett jelzálogjog törlése: 
- kérelem, 
- igazolás (feladóvevény) 3.000,- Ft eljárási illeték megfizetéséről, 
- adásvételi szerződés, 
- igazolás támogatási összeg letétbe helyezéséről 
Bejelentés újabb ingatlan megvásárlásáról/építésének megtörténtéről: 
- kérelem, 
- adásvételi szerződés, 
- adó-és értékbizonyítvány/értékbecslés, 
- építkezés esetén: számlák, jogerős használatbavételi engedély (hatósági 
határozat használatbavétel tudomásulvételéről) 

Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem 

- Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy 
érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) 
- lakcímigazolvány, 
- szállásadó nyilatkozata 



Lakcímbejelentés 

- Kitöltött lakcímjelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre 
kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi 
hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű 
magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára 
feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez az elektronikus 
azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen 
hozzájárult). 
- Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. 
- Amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott 
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa, lakcímigazolványa, 
meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által 
kitöltött és saját kezűleg aláírt lakcímbejelentő lap. 
- Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító 
igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély). 
Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál bevándorolt esetén a 
jogerős bevándorlási engedély, letelepedett polgár esetében az érvényes 
letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, menekült 
esetében a menekülti, az oltalmazott estében az oltalmazottkénti elismerésről 
rendelkező jogerős határozat. 
- Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele 

Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése 

Az ügyintézéshez be kell mutatni a személyazonosság igazolására alkalmas 
érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy 
kártyaformátumú vezetői engedély). Ilyen okmány hiányában az adatok 
igazolására szolgál a bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély, 
letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes letelepedett jogállást 
igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy 
esetében érvényes úti okmánya, menekült esetében a menekültkénti, az 
oltalmazott esetében az oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős 
határozat, lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. 



Légi növényvédelmi tevékenység engedélyezése 
- LÉGI PERMETEZÉS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM/BEJELENTÉS  
- 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet 
a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről 2. sz. melléklet 

Légi szúnyogirtás és légi szúnyoglárvairtás 

- Érvényes egészségügyi gázmester szakképesítés, 
- Entomológiai szakképesítés,  
- Eljárási költség megfizetés igazolása,  
Szúnyogirtás, szúnyoglárvairtás: 
 - tényleges időpontját (tartalék, tervezett időpont) 
 - terület megnevezése, - mértékét (hektár) 
 - kezelések számát, 
 - felhasználásra kerülő irtószerek megnevezése és dózisa. 
- Légi jármű(vek) üzemeltető(i) megnevezése(i) (székhely, fióktelep, ügyvezető, 
elérhetőség) 
Légi jármű(vek) típus(ai) 
ULV berendezés típus(ai) 
Granulátum szóró berendezés(ek) típus(ai) 
Légi jármű(vek) felszállás helye(i) 
- ZMK Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály engedélye 

Levegőterhelés (emisszió) bejelentése 
A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) Korm.rend. 4. és 5. számú 
mellékletének megfelelő kérelem  

Levegőtisztaság-védelmi ügyekkel kapcsolatos bejelentés 
- A jogszabályellenes nyílt téri és/ vagy háztartási tüzelőberendezésben  
végzett égetésről bejelentés 
- Személyes okmányok 

Lovas és gépjárműnek nem minősülő járművel folytatott, vagy 
egyéb technikai sportverseny engedélyezése erdőben 

- Kérelem, 
- az erdőgazdálkodó hozzájárulása 



Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem  

Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a rendelkezésre bocsátandó 
adatok igazolására be kell mutatni: 
- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a 
személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt 
(útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély), valamint - ha azzal rendelkezik - 
a lakcímkártyáját, 
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a 
személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal 
nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés 
megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát (ha nem áll a 
kérelmező rendelkezésére, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai 
nem egyeznek a bemutatott okmány, vagy okirat adatival, az útlevél hatóság, 
vagy az eljárásban közreműködő hatóság hivatalból intézkedik a 
személyazonosság megállapítása érdekében), 
- valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságot 
igazoló okiratot is (ha ilyennel nem rendelkezik, az eljáró hatóság az 
állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi Budapest Főváros 
Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztályát. A magyar 
állampolgárságot nem kell igazolni az elveszett, eltulajdonított, vagy 
megsemmisült érvényes magánútlevél helyett új útlevél kiadása esetén, ha az 
útlevélhatóság a magánútlevél visszavonására nem tett intézkedést, vagy ha 
adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön 
élő magyar állampolgárként tartalmazza.) 
- kiskorú, valamint gondnokság alatt álló kérelmező esetén a törvényes 
képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a 
személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványát, külföldi esetén úti 
okmányát, a gondnok- illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám 
igazolását az intézeti gyámság fennállásáról, 
- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha annak 
visszahagyását kérte (nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű 
útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az 
okmány elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült, feljelentésről felvett 
jegyzőkönyv, ha az előző le nem járt érvényességű útlevelet eltulajdonították, 



és ezt a rendőrségen bejelentették.) 
- Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell az illetékekről szóló törvényben 
meghatározott illeték igazolását, illetve a külön jogszabályban meghatározott 
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetését is igazolni kell. 
A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell 
leadni. Ha a kérelmező személyesen jár el (12. életévét be nem töltött kiskorú, 
a kérelmező egészségi állapota nem teszi lehetővé a személyes megjelenését - 
ilyen esetben be kell mutatni a kezelőorvos által kiállított igazolást is), csatolni 
kell a kérelmező igazolványképét. 
- Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a 
szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a járási (fővárosi) 
gyámhatóság, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, az útlevélhatóság vagy 
a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt, úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a 
szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot. 

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő 
elhagyás bejelentése 

- Kitöltött külföldi letelepedési nyilatkozat, 
- személyazonosító igazolvány (a magyar állampolgár kivételével), 
- lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele). 
Amennyiben nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal (a magyar 
állampolgár kivételével) vagy lakcímigazolvánnyal, akkor az erről szóló 
nyilatkozata. 

Másik iskola/kollégium kijelölése fegyelmi eljárás során az 
iskolából/ kollégiumból kizárt tanköteles tanulónak 

- Kérelem 
- a fegyelmi tárgyalás dokumentumai 



Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

- Csatolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a 
külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 
igazolását, 
- a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti 
okmányát. 
- Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét. 
- Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a 
törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a 
szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot. Be kell mutatni a 
még érvényes magánútlevelet, valamint igazolni kell a rendszeres külföldre 
utazással járó foglalkozást, vagy a különös méltánylást érdemlő okokat, amely 
miatt a második magánútlevél kiállítását kéri. 

Medencés fürdőknél az önellenőrző vizsgálatok eltérő 
gyakoriságának engedélyezése 

- Kérelem, 
- eljárási költség igazolása, 
- vizsgálati jegyzőkönyvek 

Meghiúsult erdőtelepítés törlése az Adattárból A telepítő kérelme. 

Melléktermék engedélyezés 
A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXX. törvény 8. §-ban meghatározott 
feltételeknek megfelelését igazoló dokumentumok 

Méltányosságból engedélyezhető nyugdíjemelési kérelem 

Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez 



Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások (tp, gyáp, 
csed, gyed) 

- Kérelem a biztosított részére a pénzbeli ellátás méltányosságból történő 
elbírálásához, 
- Orvosi javaslat táppénz, gyermekápolási táppénz folyósítás méltányosságból 
történő meghosszabbításának elbírálásához, 
- Orvosi Igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről 
- Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről 
- „Igazolás a szülő részére, a 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátása ideje alatt történő együtt tartózkodásának 
időtartamáról” elnevezésű orvos által hitelesített igazolás, 
- A kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolás 
A dokumentumokat a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, aki továbbítja elbírálás 
céljából.  

Mezei szabálysértés 
- Az elkövetett cselekmény rövid tartalmi leírása 
- Személyes okmányok 
- Amennyiben rendelkezésre áll, fényképfelvétel 

Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezési eljárás 

- Talajvédelmi terv; 
- kiviteli terv; 
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetés megtörténtét igazoló dokumentum; 
- amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek 
a) nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos, 
b) nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő, 
c) tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó hozzájáruló 
nyilatkozata 
is szükséges a tevékenység engedélyezéséhez.                                                       - 
A használatban nem megosztott közös tulajdonban álló ingatlan esetén 
tulajdonosi hozzájárulásnak minősül a többségi tulajdoni hányaddal 
rendelkező tulajdonostársak hozzájárulása. 



Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék 
termőföldön történő felhasználásának engedélyezése 

- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetés megtörténtét igazoló dokumentum; 
- talajvizsgálat, 
- a felhasználni kívánt hulladék beltartalmára vonatkozó vizsgálat eredményei 
és ezek alapján végzett számítás (az egységnyi területen felhasználható 
mennyiség meghatározása) 

Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel 
iránti kérelem 

- Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel 
iránti kérelem, 
- a létesítését tanúsító, bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által 
hitelesített példánya, 
- árbevétel igazolások, 
- nyilatkozatok  

Munkaerőigény bejelentés 
- Foglalkoztatói adatlap, 
- munkaerőigény bejelentő lap 

Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő, az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 
15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem 
említett pontjai valamelyikében bekövetkező – módosítása 
(helyszíni szemle nélkül) telephelyenként 

- Működési engedély iránti kérelem "A" lap "B" lap "C" lap "D" lap, 
- a változással érintett szolgáltatást igazoló dokumentum 
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum 

Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő, az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 
15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem 
említett pontjai valamelyikében bekövetkező – módosítása 
(helyszíni szemle lefolytatásával) telephelyenként 

- Működési engedély iránti kérelem "A" lap "B" lap "C" lap "D" lap, 
- a változással érintett szolgáltatást igazoló dokumentum 
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum 



Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érintő, 
kizárólag az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b), c), i) és j) 
pontjában foglalt adatok valamelyikére vonatkozó – adatváltozás 
miatti módosítása telephelyenként 

- Működési engedély iránti kérelem "A" lap "B" lap "C" lap "D" lap,  
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum 

Működési nyilvántartásba vétel megújításához szükséges gyakorlat 
igazolása 

- Kérelem, 
- eljárási illeték befizetést igazoló dokumentum 

Művelési ág változási bejelentése 
- Kérelem INY-i eljárás megindítására nyomtatvány, 
- vázrajz 

Nádaratás, illetve a nádas égetésének engedélyezése egyéb 
területen (nem védett természeti terület) 

Bejelentés 

Nagycsaládosokat megillető gázártámogatás igénylése 
- Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához, 
- utolsó havi számlakivonat másolata, 
- a szolgáltatóval kötött szerződés másolata 

Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön 
történő felhasználásának engedélyezése 

- Talajvédelmi terv; 
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetés megtörténtét igazoló dokumentum; 
- amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek 
a) nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos, 
b) nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő, 
c) tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó hozzájáruló 
nyilatkozata is szükséges a tevékenység engedélyezéséhez. 
A használatban nem megosztott közös tulajdonban álló ingatlan esetén 
tulajdonosi hozzájárulásnak minősül a többségi tulajdoni hányaddal 
rendelkező tulajdonostársak hozzájárulása. 



Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítási változási vázrajzok 
építésügyi szempontú záradékolása 

- Kérelem, 
- tervdokumentáció (változási vázrajz, területkimutatás, jogosulti lista) 

Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatfelvételezés 
- Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító 
igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély), 
- lakcímigazolvány 

Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem 

- 2 db igazolványkép (arckép), 
- a nemzetközi vezetői engedély kiadása díjának megfizetését tanúsító 
igazolás. 
Valamint be kell mutatni az érvényes vezetői engedélyt  

Növény-egészségügyi szaporítóanyag szemledíj támogatás 
kérelem 

- Igénylőlap, 
- 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növény-egészségügyi vizsgálatok 
költségeinek támogatásáról, 1. sz. mell. 

Növény-egészségügyi regisztráció 
- Növény-egészségügyi regisztrációs űrlap, 
- 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól, 10. sz. mell. 

Növény-egészségügyi szemle – szaporítóanyag 
- Növény-egészségügyi regisztrációs űrlap, 
- 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól, 10. sz. mell. 

Növény-egészségügyi export vizsgálat Igénylőlap 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély igénylése Kérelem 

oktatási intézmények engedélyezéséhez előzetes szakhatósági 
vélemény megadása 

- Kérelem, 
- általános tételű eljárási illeték lerovásának igazolása 



Osztályozó vizsga szervezése felnőttoktatás keretében 

- Bejelentés 
- Vizsgázói létszám 
- Évfolyamok feltüntetése 
- Vizsgabeosztás  

Otthonteremtési támogatás iránti kérelem 
- Az otthonteremtési támogatás iránti kérelem formanyomtatvány, 
- pénzfelhasználási terv 

Önerdősülés nyilvántartásba vétele szabad rendelkezésű erdőként 
- Kérelem, 
- a tulajdonos vagy osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonosok tulajdoni 
hányad alapján számított kétharmadának a hozzájárulása. 

Öregségi nyugdíj iránti kérelem 
„  Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú 
nyugdíjak elbírálásához” elnevezésű adatlap 

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások 

• A kérelmet papíralapon vagy elektronikus adathordozón lehet benyújtani a 
régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 
szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 9. mellékletben meghatározott 
tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon. 

Összevont eljárás 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet által meghatározott 
dokumentumok 

Panasz közszolgáltatók elszámolása, számlázása, díjfizetése, 
szolgáltatásból történő ki- és visszakapcsolási eljárásával 
kapcsolatosan 

- Panaszt elutasító levél, 
- kifogásolt számlák, 
- szolgáltatók által küldött válaszirat 



Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem 

Csatolni kell a kérelmet, illetve képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást is. 
Egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha az ügyfél a kérelmét nem 
személyesen nyújtja be. Az ügyfél a kérelmét saját kezűleg írja alá, abban az 
esetben is, ha helyette meghatalmazott jár el, ebben az esetben az ügyfél a 
meghatalmazást is saját kezűleg írja alá. Amennyiben az ügyfél írásképtelen, 
akkor az aláírás céljára szolgáló rovatban "írásképtelen" bejegyzés kerül 
feltüntetésre. Továbbá le kell adni a cserélni kívánt igazolványt. 

Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem 

Csatolni kell a kérelmet, illetve képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást is. 
Egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha az ügyfél a kérelmét nem 
személyesen nyújtja be. Az ügyfél a kérelmét saját kezűleg írja alá, abban az 
esetben is, ha helyette meghatalmazott jár el, ebben az esetben az ügyfél a 
meghatalmazást is saját kezűleg írja alá. Amennyiben az ügyfél írásképtelen, 
akkor az aláírás céljára szolgáló rovatban "írásképtelen" bejegyzés kerül 
feltüntetésre. Mellékelni kell továbbá a jogosultságot igazoló szakvéleményt 
vagy szakhatósági állásfoglalást. Intézményi igazolvány esetében a kérelemnek 
az 5. számú mellékletben írt adatokat kell tartalmazni, figyelembe véve a 12/A. 
§-ban írtakat. 

Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem 

Csatolni kell a kérelmet, illetve képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást is. 
Egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha az ügyfél a kérelmét nem 
személyesen nyújtja be. Az ügyfél a kérelmét saját kezűleg írja alá, abban az 
esetben is, ha helyette meghatalmazott jár el, ebben az esetben az ügyfél a 
meghatalmazást is saját kezűleg írja alá.  

Pontforrás engedélyekkel kapcsolatos eljárások  
A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) Korm.rend. 4. és 5. számú 
mellékletének megfelelő kérelem  

Praxisjog (működtetési jog) engedélyének módosítása 
 - Kérelem, 
- a változással érintett adatot, tényt igazoló dokumentum,  
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum   



Praxisjog (működtetési jog) engedélyezési eljárás 

- Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum 

- munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolás 

eredetben (vállalkozó, leendő vállalkozó esetében foglalkozás-egészségügyi 

szakellátó hely által kiadott) 

- kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződés 

- praxisjog folytatása esetén: a kérelmezőnek a folytatásra való jogosultságát 

igazoló okirat, illetve – több folytatásra jogosult személy esetén – 

megállapodás 

- praxisjog átruházás esetén: praxisjog átruházásáról szóló szerződés 

- amennyiben nem rendelkezik szakvizsgával: a háziorvosi szakképesítés 

megszerzéséhez szükséges szakgyakorlat folytatására jogosító vizsga 

letételéről szóló dokumentum másolata, amely alapján háziorvosi tevékenység 

folytatható 

Rehabilitációs kártya igénylése Kérelem rehabilitációs kártya igényléshez 

Rendészeti feladatok ellátására nem jogosult szakszemélyzet 
részére szolgálati igazolvány kiadása, pótlása, cseréje, kivéve ha a 
szolgálati igazolvány az egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény 
hatálybalépése miatt vált érvénytelenné 

Kérelem. 

Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és 
rendszámtábla pótlására irányuló kérelem 

- Az elvesztésről, ellopásról, megsemmisülésről, megrongálódásáról, 
elhasználódásáról szóló jegyzőkönyv, 
- igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás, 
- képviseleti eljárás esetén meghatalmazás 

Részarány-tulajdon rendezése Kérelem termőföld igénylésére, illetve a pénzbeli kártalanításra 

Rokkantsági járadék iránti kérelem „Igénybejelentés rokkantsági járadék elbírálásához” elnevezésű adatlap 



Rokkantsági/rehabilitációs ellátás (megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásai) iránti kérelem 

- Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránt 
- Nyilatkozat a szakértői minősítéshez 
- Háziorvos által kitöltött beutaló 
- Személyes vizsgálatra kórházi/szakorvosi kezelések orvosi iratai 
- Nemzetközi vonatkozású igény estén 2. számú pótlap - a koordinációs 
rendeletekkel és szociálpolitikai egyezményekkel érintett eljárások 
lefolytatásához és az E 207 jelű nyomtatvány a külföldi biztosítási időre 
vonatkozó adatokról 

Sajátszámlás közúti áruszállítás 

- Vállalkozói-, őstermelői igazolvány, 
- gazdasági társaság esetén – ha az nem került benyújtásra elektronikusan – 
akkor aláírásai címpéldány, 
- jármű(vek) tárolásáról szóló igazolás, 
- forgalmi engedély(ek) 

Salmonella-mentességi igazolás 
Szóbeli kérelemre, negatív laboratóriumi eredménnyel adható ki a 180/2009 
(XII.29)FVM rendelet alapján 

Sírnyitás engedélyezése 
- Kérelem, 
- a sírhely feletti jogosultság igazolása, 
- személyi azonosító okmányok 

Szabad rendelkezésű erdő átminősítése erdővé 
- A földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználónak a kérelme, 
- a tulajdonos és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, illetve 
haszonélvezeti jog jogosultjának hozzájárulása. 

Szakértői vélemények felülvizsgálata 
- Kérelem 
- Szakértői vélemény 



Szakmai vizsga szervezésének engedélyezése 

- A 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti 
kérelemnyomtatvány 
- Nyilatkozat – a kérelemben érintett szakképesítésekre vonatkozó adatokról 
és a statisztikai régiók megnevezéséről 
- Adatlap a szakmai vizsga szervezéséhez és lebonyolításához 
- Adatlap a tárgyi feltételek előzetes felméréséhez 
- Adatlap a vizsgák lebonyolításához szükséges személyi feltételek 
felméréséhez 
- Ügykezelési és titoktartási szabályzat 
- Szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 
- Jegyzőkönyv a vizsgaszervezők felkészítéséről 
- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása Beküldendő a befizetést 
igazoló dokumentum hitelesített másolata 
- 30 napnál nem régebbi közokirat a kérelmező köztartozás-mentességéről 
(amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) 
- Okirat, okiratok a nem saját tulajdonú tárgyi eszközök esetén 

Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele 
- Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító 
igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) 
- lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. 

Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem 

A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor 
be kell mutatni 
- a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített 
másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak 
hiteles, magyar nyelvű fordítását, 
- a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit, 
- a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló 
igazolás. 

Széchenyi 2020. támogatásokhoz kapcsolódó igazolások 
(állategészségügy) 

Széchenyi 2020. támogatásokhoz kapcsolódó igazolások állatlétszám igazolás, 
állatvédelmi bírságról, stb. (Nyomtatványa mindig az adott pályázati kiírás 
adott számú melléklete) 



Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, 
megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve 
megtalálásának bejelentése 

A bejelentést személyesen, meghatalmazott vagy törvényes képviselő útján, 
illetve elektronikus úton lehet megtenni. A bejelentéshez nem kell csatolni 
egyéb dokumentumot. A kérelmezőnek a személyazonosságát igazolnia 
szükséges.  

Személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és 
aláírás felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a 
továbbiakban Szig.R.) szerinti állandó személyazonosító 
igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó 
PIN kód 

- Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, 
- személyazonosító igazolvány kód kártya, 
- elektronikus aláírás kód kártya 

Személyes közreműködő és a szabadfoglalkozású tevékenységet 
végző hatósági nyilvántartásba vétele iránti bejelentése 
telephelyenként 

Személyes közreműködésre irányuló / szabadfoglalkozású tevékenység 
bejelentése "A" lap, "B" lap, "C" lap, "D" lap; 
- szolgáltatás nyújtására kötött szerződés 
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum 
- tevékenységet végzők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátuma és 
eredménye 



Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás 

- Kérelemnyomtatvány 
- A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését; a 
fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozatot, a súlyos 
mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló hatósági határozat, 
vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos és érvényes szakhatósági állásfoglalás, 
vagy szakvélemény hiteles másolatát, vagy az Mr. (lásd: alább a súlyos 
mozgáskorlátozott személy meghatározásánál) 3. sz. melléklete szerinti hatályos és 
érvényes igazolás hiteles másolatát; vagy a közlekedőképességről kiadott hatályos és 
érvényes szakvélemény hiteles másolatát 
- Elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, ha az 1. 
pontban felsorolt iratok nem állnak rendelkezésre 
- A vakok személyi járadékát megállapító hatósági határozatot, vagy a vakok személyi 
járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartási lap hiteles másolatát 
- Az önálló gépkocsi használó, vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői 
engedélyének hiteles másolatát 
- A vezetés feltételeként külön jogszabály által előírt automata sebességváltóval, vagy 
más segédberendezéssel történő felszereléshez, átalakításhoz benyújtott kérelem 
esetében a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény hiteles másolatát 
- Ha a szállítást vér szerinti, örökbefogadott, vagy nevelt gyermek, illetve testvér végzi, 
akkor a legalább egy éve fennálló együttélést igazoló dokumentum hiteles másolatát 
- Ha a szállítást a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes 
végzi szerződés alapján, akkor a szerződés hiteles másolatát 
- Ha a kérelmező kereső tevékenységet végez, az azt igazoló dokumentumokat 
- Ha a kérelmező tanulói, képzési jogviszonyban áll, az azt igazoló dokumentumokat 
- Ha kérelmező esetében fennáll a hadi eredetű fogyatkozás, akkor az azt igazoló 
szakvéleményt 
- Ha kérelmező szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki 
Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, vagy EU Kék Kártyával rendelkező személy, 
vagy összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, akkor a 
jogosultság igazolása mellett be kell nyújtani a tartózkodási engedély, a tartózkodás 
jogcímét igazoló egyéb irat, vagy ha rokoni kapcsolat alapján hozzátartozóként válik 
jogosulttá, a rokoni kapcsolatot igazoló dokumentum hiteles másolatát 



Személygépkocsis személyszállítás 

Tevékenységi engedélyhez: 
- Vállalkozói igazolvány, 
- nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány, 
- szükség szerint meghatalmazás, cégvezető nyilatkozata 
- 30 napnál nem régebbi igazolás a köztartozás-mentességről (NAV és 
tevékenység helye szerint illetékes Önkormányzat), 
- közterület használati szerződés (csak taxinál), 
- Önkormányzat rendelete a megfelelőségről. 
- A személygépkocsis vállalkozói (szakmai) irányító adatlapja és nyilatkozata, 
- erkölcsi bizonyítvány, 
- szakmai képzettséget igazoló vizsgabizonyítvány, 
- szükség szerint munkaszerződés  
- Személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosító tevékenységi 
engedély esetén a 176/2015. (VII.07.) Korm. rendelet 22. § szerint a jogosult 
vállalkozással kötött írásbeli szerződés 
Engedélykivonathoz (a Jármű tekintetében): 
- a személyszállító szolágáltatásra alkalmasságot igazoló műszaki minősít lap, 
- forgalmi engedély, 
- a szállítható utasonként 50 ezer Ft összegű elkülönítetten kezelt vagyoni 
biztosítékról szóló igazolás, vagy ennek megfelelő  pénzügyi intézet által 
nyújtott garancia/fedezetigazolás 
Személygépkocsi-személyszállítói járművezetői igazolványhoz:                                  
- személygépkocsis járművezetői vizsga igazolás, 
- vezetői engedély, 
- 2 db fénykép, 
- PÁV II igazolás, 
- Személygépkocsinként a jegyző által kiadott tárolási nyilatkozat, hozzájárulás, 
megállapodás, telepengedély (10 jármű felett). 
- A személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosító tevékenységi 
engedély esetén a 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzésére 
jogosult vállalkozással kötött írásbeli szerződéssel 



Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás 
iránti kérelem 

Jogszabály 2.sz. melléklete szerinti tartalommal adatszolgáltatás kérő lap, 
meghatalmazott igénybevétele esetén eredeti meghatalmazás, vagy annak 
hiteles másolata, adatkérés jogalapját igazoló okiratok. Tudományos kutatás 
céljából, közvélemény-kutatás és piackutatás megkezdéséhez szükséges minta, 
valamint közvetlen üzletszerzés céljából történő adatigénylés esetén a 
kérelmezőnek a tevékenység végzésére, illetőleg az adatigénylésre való 
jogosultságát is megfelelően (okirattal) igazolnia kell. A kérelmező a jogának 
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adat igénylésekor azt a 
tényt, illetve eseményt köteles igazolni, amely bizonyítja azt az 
adatfelhasználási célnak alapot adó kapcsolatot, amely az érintett polgár (azaz 
a keresett személy) és közte (azaz a kérelmező) fennáll vagy fennállt. A 
kérelmező okirattal köteles igazolni a személyi azonosító kezelésének 
jogszerűségét, amennyiben a kérelemben feltüntetett személyi azonosítót a 
polgár előzetes írásbeli hozzájárulása alapján kezeli. 

Személyi adatváltozás bejelentése 
- Személyigazolvány másolata, 
- lakcímkártya másolata 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás 
korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása 

Jogszabály 1. sz. melléklete szerint, aláírt nyilatkozat, személyesen történő 
benyújtás esetén személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány 
(személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy 
útlevél) lakcímigazolvány, továbbá eredeti vagy hitelesített meghatalmazás 
képviseleti eljárás esetén. 

Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának 
engedélyezése 

- Talajvédelmi terv; 
- kiviteli terv; 
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetés megtörténtét igazoló dokumentum; 
- amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek 
a) nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos, 
b) nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő, 
c) tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó hozzájáruló 
nyilatkozata is szükséges a tevékenység engedélyezéséhez. 
A használatban nem megosztott közös tulajdonban álló ingatlan esetén 
tulajdonosi hozzájárulásnak minősül a többségi tulajdoni hányaddal 
rendelkező tulajdonostársak hozzájárulása. 



Szennyvíziszap elhelyezése erdőben, szabad rendelkezésű 
erdőben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló 
földterületen 

Kérelem. 

Szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának 
engedélyezése 

- Talajvédelmi terv; 
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetés megtörténtét igazoló dokumentum; 
- amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek 
a) nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos, 
b) nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő, 
c) tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó hozzájáruló 
nyilatkozata is szükséges a tevékenység engedélyezéséhez. 
A használatban nem megosztott közös tulajdonban álló ingatlan esetén 
tulajdonosi hozzájárulásnak minősül a többségi tulajdoni hányaddal 
rendelkező tulajdonostársak hozzájárulása. 

Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő, 
előző, le nem járt érvényességi idejű szolgálati útlevelét (kivéve, ha utazási 
szándékkal kéri annak visszahagyását az új útlevél átvételéig), valamint az 
illetékről szóló törvényben meghatározott illeték megfizetésének az igazolását. 
Csatolni kell az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában az 
országos hatáskörű szerv vagy hivatal vezetőjének az útlevél kiállítására 
irányuló, indokolt javaslatát. 

Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés Kérelem 

Szolgáltatók jogellenes panaszkezelésének kivizsgálására irányuló 
kérelem 

- Panaszt elutasító levél, 
- kifogásolt számlák, 
- szolgáltatók által küldött válaszirat 



Tachográf kártya 

Gépjárművezetői kártya:  
- Munkavállalásra jogosító érvényes vezetői engedély (hátoldalán 102-es kód) 
- magyarországi lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány, 
- személyazonosító igazolvány vagy útlevél. 
Üzembentartói kártya: (Ügyvezető v. szakmai irányító járhat el) 
- fuvarozói engedély vagy áruszállítási igazolvány megléte, 
- cégkivonat, 
- aláírási címpéldány, vagy vállalkozói igazolvány, hatósági bizonyítvány 
szükséges. (Fuvarozóknál szakmai irányító vizsgabizonyítványa)  
Műhelykártya:  
- Közlekedési Hatóság által kiadott határozat a műhely minősítéséről, és a 
tachográf plombaszámról, 
- munkaszerződés az illetékes személlyel, és igazolás, hogy van képesítése a 
tevékenység végzéséhez 
- személyazonosító igazolvány, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 
Ellenőri kártya: 
- jogviszonyt igazoló szerződés, kinevezés, egyéb igazolás,                                                              
- személyazonosító igazolvány, és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány 



TAJ kártya kiállítási kérelem 

Elveszett okmány: 
- Igénylőlap a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó Hatósági 
Igazolvány kiadásához, 
- szükség esetén meghatalmazás a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet 
igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához kapcsolatos ügyintézéshez, 
- eljárási szolgáltatási díj befizetést igazoló dokumentum 
Névváltozás esetén: 
- Igénylőlap a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó Hatósági 
Igazolvány kiadásához 
Első TAJ: 
Belföldi személy részére (lakóhellyel rendelkező): 
- Igénylőlap a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó Hatósági 
Igazolvány kiadásához 
- személyes okmányok 
- jogosultságot igazoló dokumentum 
Külföldi személy részére (foglalkoztató igényelheti): 
- Megrendelő, 
- jogosultságot igazoló dokumentum, 
- személyes okmányok  

Talajjavítási engedélyezési eljárás 

- Talajvédelmi terv; 
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetés megtörténtét igazoló dokumentum; 
- amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek nem földhasználója, úgy a 
tevékenység engedélyezéséhez a földhasználó hozzájárulása  

Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények 
megvalósításának engedélyezése 

- Talajvédelmi terv; 
- kiviteli terv; 
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetés megtörténtét igazoló dokumentum; 
- amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek 
a) nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos, 
b) nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő, 
c) tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó hozzájáruló 
nyilatkozata is szükséges a tevékenység engedélyezéséhez. 
A használatban nem megosztott közös tulajdonban álló ingatlan esetén 
tulajdonosi hozzájárulásnak minősül a többségi tulajdoni hányaddal 



rendelkező tulajdonostársak hozzájárulása. 

Talajvédelmi, illetve a termőföld használati követelmények 
teljesítéséről, a talajvédelmi hatósági engedély szükségességéről 
szóló és egyéb bizonyítvány kiállítása 

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetés megtörténtét igazoló dokumentum 

Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása  Bejelentés 

Tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatása  Bejelentés 

Tanuló ifjúság táboroztatásának bejelentése 
- Bejelentés tanuló ifjúság üdültetéséről, táboroztatásáról megnevezésű 
nyomtatvány, 
- az ügyfél által szerkesztett kérelem beterjesztése 

Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, illetve 
haszonélvezeti jog jogosultjának, ezek hiányában az ingatlan tulajdonosának, 
közös tulajdon esetén azok tulajdoni hányad alapján számított legalább 25%-
ának kérelme. 

Telekalakítási engedélyezési eljárás 
- Kérelem telekalakítás-engedélyezési eljárás megindítására nyomtatvány, 
- változási vázrajz, 
- telekalakítási helyszínrajz 

Településrendezési eszközök véleményezési eljárása 

- Kérelem, 
- tervdokumentáció, 
- képviselő-testületi döntés, 
- résztvevők nyilatkozata, 
- települési főépítészi feljegyzés, 
- jegyzőkönyv 



Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat  

A gyermek születése előtt 
- terhesgondozási kiskönyv, 
- orvosi igazolás a szülés várható időpontjáról, 
- mindkét szülő érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája, 
- az anya családi állapota függvényében egyéb okmány.  
A gyermek születése után 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
- a szülők érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája, 
- az anya családi jogállására vonatkozó iratok. 

Temetési hozzájárulás 

- Kérelem nyomtatvány, 
- személyi okmányok, 
- eredeti temetési számla, 
- hadirokkant halotti anyakönyvi kivonata  

Temetkezési szolgáltatás engedélyezése 

- A szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelyek tulajdonjogát 
igazoló három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap; más tulajdonában lévő 
ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentum 
- A tulajdonos nyilatkozata arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni 
kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul 
- A vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumok 
- Szakképesítéssel rendelkező személyek szakképesítésének igazolása és 
a kérelmező nyilatkozata arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll 
fenn 
- Hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a 
temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt 
- Szolgáltatási díjról az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a 
fizetési számlára postai úton történő készpénz-befizetési megbízást igazoló 
szelvényrészt  

Tenyészetek, tartási helyek bejelentése "A tartási helyek, a 
tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos 
nyilvántartási rendszeréről" szóló 
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján  

- 2150 Tenyészet bejelentő lap, 
-2152 Tartási hely bejelentő lap, 
-2153  Tartási hely módosító lap kitöltésével  (a hivatal honlapjáról letölthető) 



Tenyészkoca állatjóléti igazolás 
7/2015 (III.11) FM rendelet alapján nyilatkozat az állategészségügyi és 
állatvédelmi szabályok betartásáról 

Térképi adatszolgáltatás  Nincs 

Térképmásolat kiadása Térképmásolat megrendelő nyomtatvány 

Természetes fürdőhely kijelölése 

- Kérelem, 
- díjbefizetés, 
- üzemeltetési szabályzat, 
- fürdővíz profil. 

Természetes gyógytényezők engedélyezését megelőző 
közegészségügyi eljárások 

- Kérelem, 
- igazgatási díj megfizetését igazoló bizonylat (nincs jogszabály által kötelező 
nyomtatvány) 

Természetességi állapotra vonatkozó alapelvárás módosítása 
- Az erdőgazdálkodó kérelme, 
- a tulajdonos hozzájárulása 

Területek kérelemre történő kivezetése az Adattárból, melyekre a 
törvény hatálya nem terjed ki 

- Kérelem, 
- a tulajdonos vagy osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonosok tulajdoni 
hányad alapján számított kétharmadának a hozzájárulása. 

Területrendezési hatósági eljárás 
- Kérelem, 
- környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálat, 
- képviselő-testületi döntés 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos panasz 
kivizsgálására irányuló kérelem 

- Számla, blokk, 
- panaszt elutasító válaszirat 



Tojótyúk  állatjóléti igazolás 
38/2016 (VI.6)FM rendelet alapján nyilatkozat az állategészségügyi és 
állatvédelmi szabályok betartásáról 

Több azonos tartalmú bizonyítvány kiállítása esetén minden 
további példány díja 

Kérelem. 

Törzskönyv cseréjére, pótlására irányuló kérelem 

A kérelemhez csatolni kell az előző forgalmi engedélyt, az adatváltozást igazoló 
okiratot, ha adatváltozás a csere oka, a forgalmi engedély illetékének 
megfizetését tanúsító igazolást. Személyazonosításra alkalmas okmányt, 
képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, jog személy esetén a közjegyző 
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, a cég 
ügyvezetőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot. Pótlás estén csatolni 
kell az okmány eltulajdonítása estén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy 
megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet. 

Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem 
nélkül) 

Személyazonosságot igazoló okmány, a jármű tulajdonjogát igazoló 
okmány/okirat, képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén közjegyző aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás 
mintát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot  

Trófeabírálat Trófeabírálati jegy 

Tulajdoni lap másolat kiadása Kérelem tulajdoni lap szolgáltatás iránt nyomtatvány  



Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, 
forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával) 

A kérelemhez be kell mutatni 
- a forgalmazók részére biztosított, és a jármű értékesítésekor kitöltött 
járműkísérő lapot, járműkísérő lap hiányában a 60 napnál nem régebben 
elvégeztetett előzetes eredetiségvizsgálatot igazoló határozatot, 
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről szóló igazolást, 
- a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítványt, 
- az ügyfél személyazonosító okmányát, 
- képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, 
- jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 
közjegyző aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okiratot, 
- 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, 
vontató, pótkocsi és autóbusz esetén – a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló 
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását, 
- a  bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot. 
Csatolni kell továbbá a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy 
hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került 
kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását. (OFFI) 

Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány 
kiállítása iránti kérelem 

Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy 
érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) megrongálódott 
lakcímigazolvány, melyet le kell adni. 

Utazási költségtérítés megtérítésére irányuló kérelem 

- A kiállításra jogosult orvos által kiállított "Utazási utalvány igazolás útiköltség-
térítéshez (U.T.K.30)" megnevezésű nyomtatvány, 
- tömegközlekedési eszközön történő utazás esetén menetjegyek, 
- sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője esetében „Utazási utalvány 
betétlapja” elnevezésű nyomtatvány. 



Útépítési engedélyezési eljárások 
Utak, hidak, gyalogutak, kerékpárutak, parkolók /közlekedési létesítmények/ 
engedélyezési tervdokumentációja a 93/2012.(V.10:9 Kormányrendelet 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal 

Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének 
bejelentése (jegyzőkönyv) 

Az útlevél eltulajdonítása miatti bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett 
feljelentéssel is teljesíthető. 

Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem 
- Az adatfelhasználás célját, jogalapját igazoló dokumentum, 
- az ügyfélképességet igazoló dokumentum, 
- meghatalmazás. 

Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló 
kérelem 

Az ügyfélnek a kérelmével egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátania az 
útlevelét, amely tároló elemének adattartalmát a kérelmező ellenőrizni 
kívánja.  

Útügyi igazgatási ügyek 
Közút nem közlekedés célú igénybevétele,kezelési jog változás, út átminősítés 
tárgyában összeállított iratanyag az 1988. évi. I.Tv szerinti tartalommal 

Útügyi szakhatósági hozzájárulások építéshatósági eljárásban ÉTDR-en érkezik + közútkezelői hozzájárulás kell 

Útügyi szakvélemények kiadása telekalakítási eljárásban Földhivatal küldi a változási vázrajzot 

Ügyfélkapu regisztráció 
Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy 
érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) és a 
lakcímigazolvány 



Ügyfél-nyilvántartási kérelmi eljárás 

- G1010: Nyilvántartásba vétel iránti kérelem természetes személyek számára 
- G1011: Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes 
személyek számára 
- G1020: Nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem természetes személyek 
számára 
- G1021: Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem nem 
természetes személyek számára 
- G1030: Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési 
számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás bejelentése 
- G1031: Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési 
számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetésének 
bejelentése 
- G1040: Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez 
szükséges jelszó iránti kérelem 
- G1050: Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti 
kérelem 
- G1051: Állandó meghatalmazás visszavonása/felmondása és annak 
nyilvántartásba vétele iránti kérelem 
- G1060:  Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem 
- G1071: Elsődleges képviselői nyilatkozat visszavonása /elsődleges képviselet 
megszűnésének bejelentése 
- G1080: Eljárásbeli jogutódlás megállapítása iránti kérelem természetes/nem 
természetes személyek számára 

Üzembentartói jog bejegyzése iránti kérelem 

A kérelemhez csatolni kell 
- a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot, 
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást, 
- az előző forgalmi engedélyt, 
- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány 
kerül kiállításra, 
- képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást. 



Üzemeltetői vízvizsgálati program és mintavételi hely 
engedélyezéséhez kapcsolódó eljárás 

- Kérelem, 
- a tárgyévre szóló vizsgálati program, 
- eljárási költség megfizetését igazoló bizonylat (nincs jogszabály által kötelező 
nyomtatvány) 

Üzletszerű ingatlankezelő tevékenység nyilvántartásba vétele – 
gazdálkodó szervezet szolgáltató 

- Szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata 
- A szolgáltató lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati 
adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességet igazoló, 30 napnál nem 
régebben kiállított adóigazolás 
- Ha a szolgáltató nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, az állami adóhatóságnál fennálló 
köztartozás-mentességet igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított igazolás 
(amennyiben szerepel az adatbázisban, úgy arról nyilatkozatot szükséges 
csatolni) 
- 90 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány, egyéni vállalkozók 
esetén az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás 
hiteles másolata 



Üzletszerű ingatlankezelő tevékenység nyilvántartásba vétele – 
természetes személy szolgáltató 

- Szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata 
- A büntetlen előélet és annak tényét igazoló érvényes hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező 
szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya 
alatt 
- A szolgáltató lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati 
adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességet igazoló, 30 napnál nem 
régebben kiállított adóigazolás 
- Ha a szolgáltató nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, az állami adóhatóságnál fennálló 
köztartozás-mentességet igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított igazolás 
(amennyiben szerepel az adatbázisban, úgy arról nyilatkozatot szükséges 
csatolni) 
- Egyéni vállalkozó munkáltató esetén az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásba vételről szóló igazolás hiteles másolat; egyéb 
gazdálkodószervezet munkáltató esetében 90 napnál nem régebbi cégkivonat 
és aláírási címpéldány hiteles másolata 
- A munkáltató, vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával 
ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolás, hogy a bejelentő 
alkalmazásában áll 

Üzletszerű társasházkezelő tevékenység nyilvántartásba vétele – 
gazdálkodó szervezet szolgáltató 

- Szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata 
- A szolgáltató lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati 
adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességet igazoló, 30 napnál nem 
régebben kiállított adóigazolás 
- Ha a szolgáltató nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, az állami adóhatóságnál fennálló 
köztartozás-mentességet igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított igazolás 
(amennyiben szerepel az adatbázisban, úgy arról nyilatkozatot szükséges 
csatolni) 
- 90 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány, egyéni vállalkozók 
esetén az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás 
hiteles másolata 



Üzletszerű társasházkezelő tevékenység nyilvántartásba vétele – 
természetes személy szolgáltató 

- Szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata 
- A büntetlen előélet és annak tényét igazoló érvényes hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező 
szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya 
alatt 
- A szolgáltató lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati 
adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességet igazoló, 30 napnál nem 
régebben kiállított adóigazolás 
- Ha a szolgáltató nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, az állami adóhatóságnál fennálló 
köztartozás-mentességet igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított igazolás 
(amennyiben szerepel az adatbázisban, úgy arról nyilatkozatot szükséges 
csatolni) 
- Egyéni vállalkozó munkáltató esetén az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásba vételről szóló igazolás hiteles másolat; egyéb 
gazdálkodószervezet munkáltató esetében 90 napnál nem régebbi cégkivonat 
és aláírási címpéldány hiteles másolata 
- A munkáltató, vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával 
ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolás, hogy a bejelentő 
alkalmazásában áll 

Vadászat engedélyezése tilalmi időben Befizetési bizonylat 

Vadászati közös képviselő nyilvántartásba vétele Vhr. 1 számú melléklet közös képviselő 

Vadászatra jogosult nyilvántartásba vétele Vhr. 1 számú melléklet vadászatra jogosult 

Védett területen kutatás engedélyezése 
Nyilatkozat illetékmentességről vagy 5.000,- Ft okmánybélyeg vagy átutalási 
bizonylat 

Veszélyes termékekkel kapcsolatos panasz bejelentése 
- Számla,blokk, 
- termék pontos leírása 



Veszélyeztetés kutyával 
- Az elkövetett cselekmény rövid tartalmi leírása 
- Személyes okmányok 
- Amennyiben rendelkezésre áll, fényképfelvétel 

Vezetői engedély cseréje iránti kérelem 

- A kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedély, vagy a 326/2011. (XII.28.) 
Korm. rendelet 2. § 10. pont b) alpontjában meghatározott eljárásban a 
vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztése 
vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyv, 
- az egészségügyi alkalmassági véleményt, 
- külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje esetén a külföldi 
hatóság által kiállított vezetői engedélyt, 
- a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.  

Vezetői engedély pótlása iránti kérelem 
A kérelemhez csatolni kell a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a 
rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló 
jegyzőkönyvet, valamint az igazolást az eljárás illetékének megfizetéséről. 

Víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó munkák elvégzésére való 
kötelezés 

Kérelem 

Víziközmű-szolgáltatásra történő beköttetés kötelezés Kérelem 

Vízitúra engedélyezése 
Nyilatkozat illetékmentességről, vagy 5.000,- Ft okmánybélyeg vagy átutalási 
bizonylat 

Vízkezelés során végzendő vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati terv 
jóváhagyása 

- Kérelem, 
- eljárási költség igazolása, 
- vizsgálati terv 



Vízvezetési és szennyvízvezetési szolgalom alapítása 

- Kérelem 
- A 2011. évi CCIX. törvény 55/A. § (1) bekezdésben meghatározott 
szerződéses ajánlatot és annak a szolgáló telek tulajdonosa általi átvételét 
igazoló okiratot 
- Az ivóvíz-, illetve szennyvízvezeték elhelyezésével és üzemeltetésével 
összefüggő használati korlátozások tartalmát, ha a vezetékjogot az ingatlan 
természetben vagy területi mértékben meghatározott részére kérik 
bejegyeztetni, akkor a szolgáló telek korlátozással érintett részét bemutató 
ingatlanügyi hatóság hatályos záradékával ellátott vázrajzot, és a vezetékjog 
alapítását kérő nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi 
fedezet rendelkezésére áll. 

Volt hadiárva, volt hadigyámolt, volt hadigondozotti családtag 
részére megállapítható járadék 

- Kérelem nyomtatvány, 
- nyilatkozat, 
- személyi okmányok, 
- születési anyakönyvi kivonat, 
- szülő vagy házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy a halált vagy a 
hadieredetű fogyatkozást vagy a szülő által elszenvedett veszteséget igazoló 
okiratok 

Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó fajokkal kapcsolatos 
bejelentés 

Bizonylat kiállítás esetén szolgáltatási díj átutalási bizonylat 

Zajkibocsátási határértékek kiadása iránti kérelem 
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007 (XII.18.) KvVM. 
rendelet 2. számú mellékletének megfelelő kérelem  



Zala Megyei Területi Településrendezési és Építészeti-Műszaki 
Tervtanács véleményezési eljárása 

- Kérelem, 
- tervdokumentáció (változási vázrajz, területkimutatás, jogosulti lista) 

Zöldség-gyümölcs export-import vizsgálat 
Igénybejelentő lap zöldség-gyümölcs kötelező vizsgálatára a 82/2004(V.11.) 
FVM rendelet szerint 

Zöldség-gyümölcs regisztráció 
Regisztrációs adatlap a zöldség-gyümölcs forgalmazói nyilvántartásba vételhez, 
82/2004(V.11.) FVM rendelet szerint 

 


