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 Kisajátítási eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

A kisajátítási eljárást a kisajátítási hatóság folytatja le. Az eljárásra a kisajátítani kért ingatlan fekvése 

szerinti kisajátítási hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes.  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kisajátítási eljárás kérelemre indul. A kérelmet – a kisajátítási hatóság honlapján közzétett 

formanyomtatványon – ingatlanonként kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó mellékleteket a 

formanyomtatvány rögzíti.  

A kisajátítást kérő köteles a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2-5. § 

szerinti szempontok mérlegeléséhez szükséges adatokról a kisajátítási hatóságot tájékoztatni, és az 

azokat igazoló dokumentumokat a hatóság rendelkezésére bocsátani. 

 

A kisajátítási kérelemhez mellékelni kell: 

- a Kstv. végrehajtására kiadott jogszabály szerint a kisajátítási tervet, a Kstv. végrehajtására 

kiadott jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva; 

- a kisajátítást kérő bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakáscíméről 

(székhelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv elkészítését követően megváltoztak; 

- a kisajátítást kérő nyilatkozatát - kivéve az 5. § szerinti, valamint a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű ügyek közül nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő üggyé minősítő 

jogszabályban meghatározott beruházást - arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi 

fedezet rendelkezésre áll; 

- a kisajátítás céljának megfelelően a 7. § szerinti dokumentumokat; 

- kisajátítást kérő harmadik személy esetében a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt, 

nem engedélyköteles tevékenység esetén létesítő okiratát; 

- a 8. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, ennek hiányában annak igazolását, hogy a 

kisajátítást kérő a jogosultat a nyilatkozat beszerzése érdekében megkereste; 

- az ingatlan adásvétele meghiúsulásának igazolására szolgáló iratokat (másolatban ajánlatok, 

kézbesítést bizonyító tértivevények, elutasító nyilatkozatok); 

- képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum, meghatalmazás 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A kisajátítási kérelem formanyomtatványon – mellékletekkel együtt – postai úton vagy személyesen 

nyújtható be a Heves Megyei Kormányhivatalnál (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.). 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 
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Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A kisajátítási eljárás illetékmentes. A tulajdonos kérelmére a Kstv. 2. § c) és n)-o) pontjai, illetve 5. §-a 

alapján indult kisajátítási eljárás esetén az eljárás illetéke 3.000,-Ft (általános tételű illeték). 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem 

elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét - ha jogszabály másként 

nem rendelkezik - 

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás 

megindításával egyidejűleg 

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 

bb) bankkártyával vagy 

bc) házipénztárba készpénzzel, vagy 

c) az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a 

kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével 

kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a 

házipénztárba fizetett illetéket készpénz-átutalási megbízással a járási hivatal és a kormányablak 

naponta fizeti meg az említett számla javára. (Itv. 73. § (2) bekezdése) 

Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a) pontjában 

szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4)-(4a) bekezdésekben 

szabályozott esetekben pedig a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító 

szám (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának 

feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal. (Itv. 73. § (5) bekezdése) 

 

Az ügymenet leírása: 

A kérelem beérkezését követően a Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit megvizsgálja. 

Amennyiben a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Kormányhivatal - megfelelő határidő 

megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlási felhívást 

ad ki. A kisajátítási kérelem hiányainak pótlására a kisajátítást kérő csak egy alkalommal hívható fel, 

és az ennek során meghatározott hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg. A hiánypótlásra 

meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a kisajátítási hatóság a hiányok ezt követő 

pótlásáig terjedő időt, de legfeljebb 30 nap időtartamot alapul véve a kisajátítást kérőt - ha 

mulasztását nem igazolta - eljárási bírsággal sújtja. Az eljárási bírság mértéke naponta 10 000 forint. 

Az eljárási bírság kiszabását követően a kisajátítási hatóság - ha a hiányok pótlása megtörtént - 

folytatja az eljárást, ellenkező esetben megszüntetheti az eljárást vagy a rendelkezésre álló adatok 

alapján dönt. 

A kisajátítási hatóság - ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik - a kisajátításra vonatkozó 

szakvélemény elkészítése céljából az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti 

szakértőt rendel ki. A kisajátítási hatóság végzéssel megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a kisajátítási 

eljárás megindítása tényének és az elidegenítési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történő 

feljegyzése érdekében. A szakvélemény elkészülte után a hatóság egyeztető tárgyalást tart. Az 

ügyfelek nem kötelesek részt venni a tárgyaláson, a szakértő azonban köteles megjelenni, őt a 

tárgyalásra a hivatal megidézi. A tárgyaláson ismertetni kell a kártalanításra vonatkozó szakvéleményt 

és meg kell vitatni az ügyfelek által a kisajátítási tervre, továbbá a szakvéleményre tett észrevételeit. A 

hivatal és az ügyfelek is kérhetik a szakértői vélemény kiegészítését. A hivatal a kérelem jogalapja, a 

https://uj.jogtar.hu/
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kártalanítás összegszerűsége, valamint a szakértő díja és az eljárási költség viselése tekintetében 

dönt. A közigazgatási döntés bíróság előtt megtámadható. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az ügyintézés határideje: 

A kisajátítási eljárás ügyintézési határideje hetvenöt nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.), 

- a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. 

rendelet,  

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/kisajatitasi-kerelem-formanyomtatvany 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

A Kstv. hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban, valamint a kisajátítási terv záradékolására irányuló 

eljárásban az ügyfél, illetve annak képviselője nem jogosult az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. 

 

  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/kisajatitasi-kerelem-formanyomtatvany
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 Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 

tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) 

bekezdése alapján az ingatlan tulajdonjogának külföldi által történő megszerzésére irányuló, az 1. 

melléklet szerinti kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz 

kell benyújtani. A Heves megyében található ingatlanok esetében a Heves Megyei Kormányhivatal (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) engedélye szükséges az ingatlanszerzéshez.  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kérelmet a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az 1. melléklet 

szerinti kérelem részét képező, az eljárás szempontjából irányadó függelékek kitöltése is kötelező. A 

kérelemhez csatolni szükséges a tulajdon átruházási szándékot igazoló okiratot eredetben, közjegyző 

által hitelesített honosságot igazoló okiratot (pl. útlevél), valamint az eljárásért fizetendő illeték 

megfizetését igazoló dokumentumot. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A külföldiek ingatlanszerzésére irányuló kérelem formanyomtatványon – mellékletekkel együtt – postai 

úton vagy személyesen nyújtható be a Heves Megyei Kormányhivatalnál (3300 Eger, Kossuth Lajos 

utca 9.). 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárás illetékköteles. 

Az Itv. XX. melléklete értelmében: Ingatlan tulajdonjogának a külön jogszabály szerinti külföldi jogi 

vagy természetes személy általi megszerzéséhez szükséges engedély iránt kezdeményezett 

eljárásért - ingatlanonként - 50 000 forint illetéket kell fizetni. Azon külföldi természetes személy, aki a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy és a magyar 

állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges 

engedély iránti eljárásért 10 000 forint illetéket köteles megfizetni. 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem 

elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét - ha jogszabály másként 

nem rendelkezik - 

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás 

megindításával egyidejűleg 

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 

bb) bankkártyával vagy 

bc) házipénztárba készpénzzel, vagy 

c) az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a 

kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével 
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kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a 

házipénztárba fizetett illetéket készpénz-átutalási megbízással a járási hivatal és a kormányablak 

naponta fizeti meg az említett számla javára. (Itv. 73. § (2) bekezdése) 

Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a) pontjában 

szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4)-(4a) bekezdésekben 

szabályozott esetekben pedig a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító 

szám (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának 

feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal. (Itv. 73. § (5) bekezdése) 

 

Az ügymenet leírása: 

Az engedélyezési eljárás során a Kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kérelem és a becsatolt 

mellékletek megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak. Ha a kérelem a jogszabályokban 

foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új 

adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Ha a 

döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat 

le. Az ingatlanszerzés engedélyezése során a Kormányhivatal - egyéb feltételek megléte mellett - 

vizsgálja, hogy az ingatlanszerzés közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért-e. Ennek 

érdekében a Kormányhivatal megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokat a 

szükséges adatok beszerzése érdekében. A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében megjelölt 

viszonosságra vonatkozóan a Kormányhivatal megkeresi a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. A 

válaszok megérkezése után a Kormányhivatal dönt az ingatlanszerzés engedélyezésének tárgyában. 

 

Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, amennyiben 

- az közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért, 

- a kérelmező az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó vagy 

egyéni cég tagja, és Magyarországon gazdasági tevékenységet kíván folytatni, a megszerezni kívánt 

ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységének folytatásához, Magyarországon életvitelszerűen 

kíván lakni, valamint az ingatlanszerzése közérdeket nem sért, 

- a külföldi természetes személy személyazonossága, vagy a külföldi jogi személy Fiókteleptv. szerinti 

fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének azonossága hitelt érdemlően megállapítható, és 

- megállapítható az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándéka. 

 

A Kormányhivatal a közérdek és önkormányzati érdek sérelme nélkül is megtagadhatja az 

ingatlanszerzést, amennyiben a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy 

viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, valamint a magyarországi székhelyű 

jogi személyeknek a belföldiekkel legalább azonos elbírálást, kivéve, ha: 

- a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése vagy 

-  a külföldi természetes személy Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve bejelentett 

lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy szálláshellyel rendelkezik, és ez idő alatt összesen legalább 

3 évig foglalkoztatási jogviszonyban állt. 

 

Amennyiben az ingatlanszerzés közérdeket vagy önkormányzati érdeket sért, és a rendelet nem írja 

elő, hogy az ingatlanszerzést engedélyezni kell, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott 

kérelmet el kell utasítani. 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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A közigazgatási döntés bíróság előtt megtámadható. 

 

Árverés útján történő ingatlanszerzés menete: 

Külföldi által árverés útján megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzéshez a 

Kormányhivatal a külföldi részére az engedélyt előzetesen adja ki. Az előzetesen kiadott engedély (a 

továbbiakban: előzetes engedély) meghatározott ingatlanra vonatkozó adatokat nem tartalmaz, az 

egy, a Kormányhivatal illetékességi területén fekvő bármely - árverésen megvásárlásra felkínált - 

ingatlan megszerzésére jogosít. Az előzetes engedély a jogerőre emelkedésétől számított egy évig 

hatályos. Az előzetes engedélyt a Kormányhivatal megadja, amennyiben a tulajdonszerzés 

közérdeket nem sért. 

 

Árverés útján történő ingatlanszerzés esetén a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való 

bejegyzésének feltétele, hogy a Kormányhivatal az előzetes engedélyt az árverési jegyzőkönyv 

másolata alapján az árverésen vett ingatlan címét és a település nevével megjelölt helyrajzi számát 

tartalmazó záradékkal lássa el. A Kormányhivatal a kérelmező záradékolás iránti kérelmének 

benyújtásától számított 8 napon belül jár el. Végrehajtási árverés esetén a záradékolás iránti kérelmet 

a végrehajtó vagy az árverési vevő terjeszti elő. Nem látható el záradékkal az előzetes engedély, ha 

az árverés időpontjában az előzetes engedély nem volt hatályos. 

 

Az ingatlanszerzés nem engedélyköteles az alábbi esetekben: 

 

- az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 

szervezetei, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (Norvégia, Liechtenstein, 

Izland) állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetei, 

- Svájc állampolgárai (a 2006. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett a személyek szabad mozgásáról 

szóló megállapodás alapján), valamint 

- kettős állampolgárok, ha az egyik állampolgársága a magyar vagy tagállami, valamint a külföldön 

élő magyar állampolgárok ingatlanszerzése,  

- öröklés esetén, továbbá 

- EGT-államnak nem minősülő államban bejegyzett külföldi vállalkozásnak a magyarországi 

fióktelepe által folytatott vállalkozási tevékenységhez szükséges ingatlan tulajdonának 

megszerzése nemzetközi szerződésben meghatározott esetekben, vagy ha a külföldi vállalkozás 

székhelye szerinti állam és Magyarország között erre vonatkozóan viszonosság áll fenn. 

 

A fent felsoroltakon kívüli valamennyi esetben, külföldi természetes és jogi személy mező- és 

erdőgazdasági földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát, kizárólag kormányhivatali engedéllyel 

szerezheti meg. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

Az ügyintézés határideje: 

Az ügyintézési határidő a külföldiek ingatlanszerzése iránti eljárásban 45 nap. 
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.),  

- a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 

tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), 

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --- 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

Ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi személy vagy külföldi természetes személy általi 

megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásban az ügyfél nem jogosult az ügyei intézése során 

ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. 
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 Bányaszolgalmi jog alapítása  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: A bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos eljárást 

a kisajátítási hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le. Az eljárásra az ingatlan 

fekvése szerinti kisajátítási hatóság illetékes.  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Az eljárás kérelemre indul, amelyben meg kell jelölni a szolgalom alapításával érintett ingatlant és 

azokat a tulajdonosokat, akikkel nem sikerült megegyezni, az alapítani kért szolgalom típusát 

(elhelyezési vagy üzemeltetési) és időtartamát. A kérelmet ingatlanonként kell benyújtani. 

 

A kérelemhez mellékelni kell: 

- az érintett ingatlanra vonatkozó bányaszolgalmi tervet (területkimutatást és vázrajzot), a vonatkozó 

jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva; 

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

(székhelyéről), ha ezek az adatok a bányaszolgalmi terv elkészítését követően megváltoztak; 

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

áll; 

- azt igazoló iratokat, hogy a tulajdonossal a kérelmező megkísérelte a megállapodást (ajánlatok 

másolatát, kézbesítést bizonyító tértivevényt, elutasító nyilatkozatot stb.); 

- üzemeltetési célú szolgalom esetén a bányászati létesítmény használatba vételére vonatkozó 

jogerős engedélyt; 

- képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum, meghatalmazás 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A kérelem – mellékletekkel együtt – postai úton vagy személyesen nyújtható be a Heves Megyei 

Kormányhivatalnál (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.). 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárásért 3.000,- Ft illetéket kell fizetni. 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem 

elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét - ha jogszabály másként 

nem rendelkezik - 

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás 

megindításával egyidejűleg 

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 

bb) bankkártyával vagy 

bc) házipénztárba készpénzzel, vagy 

c) az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a 

kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével 
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kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a 

házipénztárba fizetett illetéket készpénz-átutalási megbízással a járási hivatal és a kormányablak 

naponta fizeti meg az említett számla javára. (Itv. 73. § (2) bekezdése) 

Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a) pontjában 

szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4)-(4a) bekezdésekben 

szabályozott esetekben pedig a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító 

szám (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának 

feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal. (Itv. 73. § (5) bekezdése) 

Az ügymenet leírása: 

A szolgalmi jog más ingatlanán fennálló korlátozás, amelyért az ingatlan tulajdonosának kártalanítás 

jár.  

Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-

szállítóvezeték, egyéb gáz- és gáztermékvezeték, valamint a kutatási műveletekhez szükséges 

berendezés elhelyezése érdekében - megállapodás hiányában - a bányavállalkozó és az egyéb gáz- 

és gáztermékvezeték üzemeltetője az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak 

befejezéséig, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalom alapítását 

igényelheti.  

Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-

szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemelésének - beleértve az üzemelés 

megszüntetésével járó tevékenységet is - időtartamára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és 

gáztermékvezeték üzemeltető az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalmi 

jog alapítását igényelheti. Az e törvény hatálya alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű 

üzemeltetéséhez szükséges eszközök, energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök, 

technológiai célú csővezetékek és egyéb eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára a 

bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője a biztonsági övezet mértékében, 

az ingatlantulajdonosnak fizetendő kártalanítás ellenében szolgalom alapítását igényelheti. 

 

A kérelmezőnek az ingatlan tulajdonosával, vagyonkezelőjével vagy használójával a kérelem 

benyújtása előtt - ajánlat megküldésével - meg kell kísérelnie az egyezség létrehozását a szolgalom 

alapításáról, továbbá a kártalanítás módjáról és mértékéről. A kérelem abban az esetben nyújtható be, 

ha megegyezés nem jön létre. A bányaszolgalmi jognak a Kormányhivatal határozatával történő 

alapítására a kisajátítási eljárás szabályait kell alkalmazni, az eljárásban felmerülő költségeket a 

kérelmező köteles viselni. A Kormányhivatal – a kérelmező által benyújtott mellékletek alapján – 

megvizsgálja, hogy a bányaszolgalom alapításának törvényi feltételei fennállnak-e. Amennyiben a 

kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a hivatal - megfelelő határidő megjelölése és a 

mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlási felhívást ad ki. A kérelem 

hiányainak pótlására a kérelmező csak egy alkalommal hívható fel, és az ennek során meghatározott 

hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg. Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek a törvényben 

előírt feltételeknek, a Kormányhivatal kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából 

ingatlanforgalmi szakértőt rendel ki, és egyidejűleg tárgyalást tűz ki, amelyre meghívja az ügyfeleket 

és megidézi a szakértőt. A tényállás teljes körű tisztázását követően a Kormányhivatal határozatban 

rendelkezik a bányaszolgalom alapításáról és az annak fejében járó kártalanítás megállapításáról. 

Amennyiben a felek között a jogszabályoknak megfelelő egyezség jött létre az eljárás folyamán, a 

hivatal az egyezséget jóváhagyja és határozatba foglalja. A közigazgatási döntés bíróság előtt 

megtámadható. 
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Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a 

kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Az eljárás ügyintézési határideje hetvenöt nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, 

- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 

Kormányrendelet,  

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --- 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

A Kstv. hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban az ügyfél, illetve annak képviselője nem jogosult az 

ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus 

úton megtenni. 
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 Hatósági közvetítők nyilvántartásba vétele 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: A hatósági közvetítőt - kérelmére - a kérelmező 

lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal veszi nyilvántartásba.  

 

 Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezett hatósági közvetítői 

tevékenységi kör megnevezését. A kérelmezőnek a nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelem 

benyújtásakor igazolnia kell felsőfokú iskolai végzettségét és a hatósági közvetítői vizsga meglétét, a 

közigazgatási szakvizsga vagy - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint – azzal 

egyenértékű képesítés, valamint a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy a 

kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzését. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A kérelem a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál nyújtható be. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránt kezdeményezett eljárás illetékköteles, a 3.000.-Ft 

általános tételű közigazgatási hatósági eljárási illetéket kell fizetni. 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem 

elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét - ha jogszabály másként 

nem rendelkezik - 

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás 

megindításával egyidejűleg 

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 

bb) bankkártyával vagy 

bc) házipénztárba készpénzzel, vagy 

c) az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a 

kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével 

kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a 

házipénztárba fizetett illetéket készpénz-átutalási megbízással a járási hivatal és a kormányablak 

naponta fizeti meg az említett számla javára. (Itv. 73. § (2) bekezdése) 

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás 

megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az 

elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. (Itv. 73. § 

(4) bekezdése) 

Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a) pontjában 

szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4)-(4a) bekezdésekben 

szabályozott esetekben pedig a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító 

szám (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának 

feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal. (Itv. 73. § (5) bekezdése) 

 

https://uj.jogtar.hu/
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Az ügymenet leírása: 

A hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében - ha 

jogszabály lehetővé teszi - a hatóság hatósági közvetítőt vehet igénybe.  

 

Amennyiben a Kormányhivatal a hatósági közvetítői tevékenység iránti kérelemnek helyt ad, a 

hatósági közvetítőt az általa vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyzi. A hatósági nyilvántartásba 

történt bejegyzést határozatnak kell tekinteni. A hatósági közvetítőkről vezetett nyilvántartás 

tartalmazza a hatósági közvetítő természetes személyazonosító adatait, képesítését, az 

elérhetőségéhez szükséges adatokat, valamint azt a tevékenységi kört, amelyben hatósági 

közvetítőként eljárhat. A nyilvántartásnak a hatósági közvetítő nevére, elérhetőségére, képesítésére, 

valamint tevékenységi körére vonatkozó adatai nyilvánosak, valamint a nyilvántartás - a természetes 

személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági 

nyilvántartásnak minősül. A hatósági közvetítők nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok a 

központi elektronikus szolgáltató rendszer útján is elérhetők. A hatósági közvetítő a tevékenységét az 

ország egész területén végezheti. Amennyiben a kérelmező a bejegyzés feltételeinek nem felel meg, 

a Kormányhivatal a nyilvántartásba vétel iránti kérelem teljesítését határozattal elutasítja. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik. Az ügyintézési határidő teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX.10.) Korm. rendelet  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --- 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 
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 Anyakönyvi bejegyzés teljesítése nem magyar állampolgár anyától 

származó, Magyarországon született gyermekre vagy nem magyar 

állampolgár apa által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat alapján 

 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal: fővárosi/megyei kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: apai elismerő nyilatkozat, szülők 

állampolgárságának igazolása, anya családi állapotát igazoló okirat 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): az apai elismerő nyilatkozat 

megtételével egyidejűleg a nyilatkozatot felvevő  

- anyakönyvvezetőnél, 

- bíróságnál,  

- gyámhatóságnál, 

- hivatásos konzuli tisztviselőnél vagy  

- közjegyzőnél.  

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási 

díjmentes 

 

Az ügymenet leírása, alapvető eljárási szabályok: 

Az anyakönyvi szerv a hazai anyakönyvezés kivételével teljesíti az anyakönyvi bejegyzést, ha annak 

alapja nem magyar állampolgár anyától származó, Magyarországon született gyermekre vagy nem 

magyar állampolgár apa által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. 

 

Az apai elismerő nyilatkozatot az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban rögzítő anyakönyvvezető 5 

napon belül felterjeszti a kormányhivatalhoz az apai elismerő nyilatkozatot és az anyakönyvi 

bejegyzés alapjául szolgáló egyéb dokumentumokat. A kormányhivatal szükség esetén tájékoztatást 

kér az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályától a külföldi jog tartalmáról.  

 

Az anyakönyvi eljárásban a bejegyzendő adatokat közokirattal vagy teljes bizonyító erejű 

magánokirattal kell bizonyítani. 

 

A külföldön kiállított okirat - ha nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem 

következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a hivatásos 

konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. 

 

Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar 

külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai 

felülhitelesítés nélkül is elfogadható. 

 

A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi okirat diplomáciai 

felülhitelesítés nélkül is elfogadható. 

 



14 
 

A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem 

rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Hiteles fordítást Magyarországon az 

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. készíthet. Hitelesnek kell továbbá elfogadni a 

fordítást, ha azt a magyar külképviseleti hatóság (konzul) végezte, vagy a más által készített fordítást 

az OFFI, illetve a külképviselet hitelesítette.  

 

Amennyiben annak feltételei fennállnak, a kormányhivatal bejegyzi a gyermek születési eseményéhez 

az apa adatait, valamint – ha az apai elismerő nyilatkozat következtében megváltozott - a gyermek új 

születési családi nevét, és erről értesíti az anyakönyvvezetőt és az érintetteket.  Külföldi állampolgár 

apa esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatának megküldésével értesíti a külföldi állampolgár 

állampolgársága szerinti állam Magyarországra akkreditált külképviseleti hatóságát. 

 

Az anyakönyvi bejegyzés megtagadásáról a kormányhivatal határozattal dönt. 

 

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a 

határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a határozat közlésétől számított 30 napon belül a 

közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

- az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az 

anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 

- a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 

- a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 

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

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --- 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 
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 Hazai anyakönyvezés - a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 

4. § (3) és (3a) bekezdése, valamint 5. §-a alapján magyar állampolgárságot 

szerzett személyek esetében, ha az anyakönyvi esemény hazai 

anyakönyvezésére a honosítási és visszahonosítási eljárást lefolytató 

állampolgársági ügyekben eljáró szerv által megküldött iratok alapján kerül sor 

 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal: megyei kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Adatlap a külföldön történt születés, 

házasság, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének (a továbbiakban: anyakönyvi 

esemény) hazai anyakönyvezéséhez; az anyakönyvi eseményt igazoló anyakönyvi okirat; házasság 

megszűnését igazoló okirat; magyar állampolgárság igazolása. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet a honosítási és visszahonosítási kérelemmel együtt kell 

előterjeszteni. A kérelem benyújtható  

- a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodáján,  

- a magyar konzuli tisztviselőnél.  

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási 

díjmentes 

 

Az ügymenet leírása, alapvető eljárási szabályok: 

A honosítottak és visszahonosítottak esetében a magyar állampolgárság megszerzését 2007. óta 

kötelezően követi a hazai anyakönyvezés. 

A kérelemhez csatolni kell az anyakönyvi eseményt igazoló anyakönyvi okiratot.   

A megszűnt házasságot is anyakönyveztetni kell, ehhez szükséges a külföldi házassági okirat, 

valamint a házasság megszűnését (pl. a házasságfelbontást vagy a házastárs halálát igazoló) okirat 

becsatolása. 

Az idegen nyelvű okiratokat – ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – hiteles magyar 

nyelvű fordítással ellátva, és amennyiben szükséges, diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille 

hitelesítéssel, eredetben vagy hiteles másolatban kell csatolni.  

Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat hitelesítésére azoknál az okiratoknál, amelyeket olyan 

országokban állítottak ki, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött (pl. Románia, Ausztria, 

Szerbia, Szlovákia). 

Hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. készíthet. 

Hitelesnek kell továbbá elfogadni a fordítást, ha azt a magyar külképviseleti hatóság (konzul) végezte, 

vagy a más által készített fordítást az OFFI, illetve a külképviselet hitelesítette. 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, valamint 5. §-a 

alapján magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében, ha az anyakönyvi esemény hazai 

anyakönyvezésére a honosítási és visszahonosítási eljárást lefolytató állampolgársági ügyekben eljáró 

szerv által megküldött iratok alapján kerül sor, a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi 
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szerv a magyarországi eskü- vagy fogadalomtétel helye szerint illetékes megyei kormányhivatal, 

egyéb esetben Budapest Főváros Kormányhivatala. 

A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésére irányuló 

kérelmet az állampolgársági ügyekben eljáró szerv honosítottak, visszahonosítottak esetében az 

eskü- vagy fogadalomtételről szóló jegyzőkönyv beérkezését követő 30 napon belül megküldi a hazai 

anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek.  

A kérelem beérkezését követően a hazai anyakönyvezést végző anyakönyvvezető megvizsgálja, hogy 

a kérelem és mellékletei a hazai anyakönyvezés szabályainak megfelelnek-e, szükség esetén a 

kérelmezőt, illetőleg a felterjesztőt hiánypótlásra hívja fel. Ha a felterjesztett kérelem mellékletei közül 

valamely magyar anyakönyvi okirat hiányzik, a hazai anyakönyvezést végző anyakönyvvezető szerzi 

be, ha a kérelmező az érintett anyakönyvi bejegyzés helyét és idejét pontosan közli.  

A hazai anyakönyvezés megtörténtét követően kiállított anyakönyvi kivonat illetékmentes. 

Az anyakönyvi bejegyzés megtagadásáról a kormányhivatal határozattal dönt. 

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a 

határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a határozat közlésétől számított 30 napon belül a 

közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

- az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az 

anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 

- az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 

- a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 

- a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 

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

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: a kérelem benyújtásához rendszeresített 

formanyomtatványok az ún. Adatlapok a külföldön történt születés, házasság, haláleset, bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésének hazai anyakönyvezéséhez Budapest Főváros Kormányhivatala 

honlapján megtalálhatóak 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 
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 A házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez 

szükséges külföldi okiratok elbírálása 

 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal: fővárosi/megyei kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: személyazonosságot, állampolgárságot 

igazoló okmányok, tanúsítvány, családi állapot igazolás, lakcím igazolás, születési anyakönyvi kivonat 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): az iratokat az együttesen 

személyesen megjelenő házasulók/leendő bejegyzett élettársak a házasságkötés/bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésének helye szerinti anyakönyvvezetőnél nyújtják be, a házasságkötési/bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítési szándék bejelentésével egyidejűleg 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási 

díjmentes 

 

Az ügymenet leírása, alapvető eljárási szabályok: 

A külföldi állampolgár és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező hontalan tanúsítvánnyal 

igazolja, hogy házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése a reá irányadó 

külföldi jog szerint nem ütközik akadályba. Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve 

nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el. 

Az anyakönyvvezető a házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló 

szándék bejelentésére irányuló eljárásról készített jegyzőkönyvet és az okiratokat 5 napon belül 

felterjeszti a kormányhivatalhoz annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e.  

Az anyakönyvi eljárásban a bejegyzendő adatokat, illetve a házasság megkötésének, valamint a 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes feltételeit közokirattal vagy teljes bizonyító erejű 

magánokirattal kell bizonyítani. 

Okirat bemutatása helyett személyes nyilatkozat tehető, ha az okirat a Budapest Főváros 

Kormányhivatala által kiadott írásbeli nyilatkozat szerint nem szerezhető be külföldről. Budapest 

Főváros Kormányhivatala a nyilatkozat megtétele előtt a külpolitikáért felelős miniszternek vagy az 

okiratot kiállító állam Magyarországra akkreditált külképviseletének az állásfoglalását kérheti. 

A külföldön kiállított okirat - ha nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem 

következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a hivatásos 

konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. 

Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar 

külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai 

felülhitelesítés nélkül is elfogadható. 

A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi okirat diplomáciai 

felülhitelesítés nélkül is elfogadható. 

A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem 

rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Hiteles fordítást Magyarországon az 

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. készíthet. Hitelesnek kell továbbá elfogadni a 

fordítást, ha azt a magyar külképviseleti hatóság (konzul) végezte, vagy a más által készített fordítást 

az OFFI, illetve a külképviselet hitelesítette. A nyelvi közjegyző jogosult az általa készített iratok más 
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nyelven való elkészítésére is. A külföldi államok fordító irodái, közjegyzői, külképviseleti hatóságai, 

tolmácsai által készített fordítás akkor hiteles, ha a külföldi állammal kötött kétoldalú 

jogsegélyegyezmény rendelkezik az okiratok kölcsönös elfogadhatóságáról, feltéve, hogy az okiratból 

megállapítható, hogy a fordítást ügykörén belül az erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy 

készítette.  

A kormányhivatal dönt a házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges 

külföldi okirat elfogadhatóságáról. 

Amennyiben az anyakönyvi szerv megállapítja a külföldi okiratok megfelelőségét, döntése alapján a 

házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének időpontja kitűzhető. 

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a 

határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a határozat közlésétől számított 30 napon belül a 

közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

- az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az 

anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 

- a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 

- a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 

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

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --- 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 
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 Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez, 

bejegyzett élettársi kapcsolata létesítéséhez szükséges tanúsítvány 

bemutatása alóli felmentés 

 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal: fővárosi/megyei kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: személyazonosságot, állampolgárságot 

igazoló okmányok 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A felmentés megadása iránti 

kérelmet az együttesen személyesen megjelenő házasulók/leendő bejegyzett élettársak a 

házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerinti anyakönyvvezetőnél 

nyújthatják be, a házasságkötési/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándék bejelentésével 

egyidejűleg, az elektronikus anyakönyvi rendszerből előállítható formanyomtatványon 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 5.000,- Ft eljárási illeték 

 

Az ügymenet leírása, alapvető eljárási szabályok: 

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni/bejegyzett élettársi kapcsolatot 

létesíteni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 

személyes joga szerint nincs akadálya.  

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nem akadálya, és annak érvényességét nem érinti, ha a 

leendő bejegyzett élettárs személyes joga az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatának 

jogintézményét nem ismeri, feltéve, hogy 

a) a magyar állampolgársággal nem rendelkező leendő bejegyzett élettárs igazolja, hogy személyes 

joga szerint házasságkötésének nem lenne akadálya, és 

b) legalább az egyik leendő bejegyzett élettárs magyar állampolgár vagy belföldön szokásos 

tartózkodási hellyel rendelkezik. 

Az igazolás alól a fővárosi/megyei kormányhivatal indokolt esetben felmentést adhat.  

Nem kell a fentieket igazolni, és az igazolás alól felmentést kérni, ha a házasuló/fél személyes joga 

szerinti államban ilyen igazolás kiállítására nincs lehetőség. Jelenleg Románia, Szlovákia, Kanada és 

Izrael állampolgárainak nem kell külön felmentést kérniük. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező arra irányuló nyilatkozatát, hogy a tervezett 

házasságkötésnek/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének legjobb tudomása szerint nincs 

törvényes akadálya, valamint azt az indokot, amelyre kérelmező az igazolás alóli mentességét 

alapozza. 

Az anyakönyvvezető a felmentés iránti kérelmet a házassági/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési 

szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyvvel és az iratokkal 5 napon belül felterjeszti a 

kormányhivatalhoz.  

A felmentés jogosságáról a kormányhivatal dönt. A felmentés a kiállítás napjától számított hat hónapig 

érvényes.  

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a 

határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a határozat közlésétől számított 30 napon belül a 

közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. 
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Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

- az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az 

anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 

- a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 

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

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: a nyomtatványt az anyakönyvvezető az 

elektronikus anyakönyvi nyilvántartás rendszeréből állítja elő 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 
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 Fellebbezés alapján közlekedési igazgatási ügyek intézése jogorvoslati 

eljárásban  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

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

járási hivatalok közlekedési igazgatással kapcsolatos ügyekben hozott döntései (eljárásai) elleni 

jogorvoslati kérelmeket.  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

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

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak 

olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, 

vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési 

határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható 

vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.  

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, 

illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát 

megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem 

tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

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

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

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A fellebbezést a döntés 

közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál (az első fokon eljárt hatóságnál) 

lehet előterjeszteni. A fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos 

utca 9.) kell címezni. Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek 

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

összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - 

másodfokú hatósághoz. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata. A Heves 

Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége (hivatali 

kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetékköteles. Az első fokú közigazgatási határozat 

elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke 

pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 

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

értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. (Itv. 29. § (2) bekezdése) 

Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni. 

Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt 



22 
 

támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni 

fellebbezés illetékét kell megfizetni. (Itv. 29. § (4) bekezdése) 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem 

elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét - ha jogszabály másként 

nem rendelkezik - 

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás 

megindításával egyidejűleg 

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 

bb) bankkártyával vagy 

bc) házipénztárba készpénzzel, vagy 

c) az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a 

kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével 

kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a 

házipénztárba fizetett illetéket készpénz-átutalási megbízással a járási hivatal és a kormányablak 

naponta fizeti meg az említett számla javára. (Itv. 73. § (2) bekezdése) 

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás 

megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az 

elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. (Itv. 73. § 

(4) bekezdése) 

Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a) pontjában 

szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4)-(4a) bekezdésekben 

szabályozott esetekben pedig a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító 

szám (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának 

feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal. (Itv. 73. § (5) bekezdése) 

A BM rendelet 1. §-a értelmében: A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló külön jogszabályban meghatározott hatósági eljárások 

díjait az e rendelet 1-3. számú melléklete tartalmazza. 

 

A BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján:  Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott 

fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 

kell a másodfokon eljáró hatóság számlájára befizetni. 

 

Az ügymenet leírása: 

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben 

foglaltakhoz. Az iratanyag átvizsgálását követően a Kormányhivatal dönt a másodfokú jogorvoslati 

eljárás megindításáról. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy 

megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság 

határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló 

adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a 

hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy 

ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. 

Azokban az ügyekben ahol jelentős tény vagy körülmény megállapításához különleges szakértelem 
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szükséges és a Kormányhivatal nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, szakértő kirendelésére 

kerül sor. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem 

miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Az ügyfél - az önálló 

fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási 

pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra 

jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik. Az ügyintézési határidő teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 

- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, 

- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet,  

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény, 

- a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. 

rendelet,  

- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.1.) Korm. rendelet - 

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

- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet (a 

továbbiakban: BM rendelet)  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

A jogorvoslati kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány 

nincs rendszeresítve. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 
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 Fellebbezés alapján helyi adók és gépjárműadó ügyek intézése 

jogorvoslati eljárásban  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Az önkormányzat jegyzője, mint adóhatóság döntése 

elleni fellebbezés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult.  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. A fellebbezés benyújtására az jogosult, akire a 

döntés rendelkezést tartalmaz.  A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen 

fellebbezhet. A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzés a határozat ellen benyújtott 

fellebbezésben támadható meg, kivéve, ha az önálló fellebbezést törvény megengedi. A 

fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban - semmisségi okon kívül - nem lehet olyan új 

tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú 

döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére 

nem terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül 

a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem 

vonható vissza. 

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, 

illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes 

képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - 

ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba 

vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Ha a 

meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és 

cselekményre. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

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

számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet 

előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is. A 

fellebbezést a megtámadott döntést hozó elsőfokú adóhatóságnál kell előterjeszteni. A fellebbezési 

határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a határidőben benyújtott fellebbezés iránti kérelmet nem a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél terjesztették elő. A fellebbezést a Heves Megyei 

Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) kell címezni. A fellebbezést az ügy összes 

iratával a fellebbezés beérkezésének napjától számított tizenöt napon belül fel kell terjeszteni a 

felettes szervhez. A felterjesztés során az elsőfokú adóhatóság ismerteti a fellebbezésről kialakított 

álláspontját. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem 

rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy 

vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 

500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 

5000 forint. A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál, 

illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés 
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illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 

forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben 

nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint. (Itv. 29. § (2) bekezdése) 

Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni. 

Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt 

támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni 

fellebbezés illetékét kell megfizetni. (Itv. 29. § (4) bekezdése) 

Az adóhatóság határozata, végzése és végrehajtási cselekménye ellen kezdeményezett jogorvoslati 

eljárás illetékét az illetékes adóhatóság illetékbevételi számlája javára kell megfizetni. (Itv. 73. § (3) 

bekezdése) 

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás 

megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az 

elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. (Itv. 73. § 

(4) bekezdése) 

Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a) pontjában 

szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4)-(4a) bekezdésekben 

szabályozott esetekben pedig a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító 

szám (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának 

feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal. (Itv. 73. § (5) bekezdése) 

 

Az ügymenet leírása: 

 Ha az elsőfokú adóhatóság a fellebbezést felterjeszti, a felettes szerv a fellebbezéssel megtámadott 

döntést és a döntéshozatalt megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy ki és milyen 

okból fellebbezett. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy 

megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró 

adóhatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett 

- ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - ugyanazon tényállás mellett egy 

alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendő a 

rendelkezésre álló adat, az adóhatóság bizonyítási eljárást folytat le. Ha a tényállás tisztázása azt 

szükségessé teszi, az adóhatóság az adózót nyilatkozattételre hívhatja fel. A felettes szerv, ha a 

döntéshozatalhoz nincs elég adat, vagy a tényállás további tisztázása szükséges, a döntés 

megsemmisítése mellett az ügyben első fokon eljárt adóhatóságot új eljárásra utasíthatja, vagy a 

tényállás kiegészítése iránt maga intézkedik, amelynek keretében az első fokon eljárt adóhatóságot - 

érdemi döntés meghozatala nélkül - a szükséges eljárási cselekmények elvégzésére utasíthatja. A 

határozat ellen irányuló fellebbezést határozattal, a végzés ellen irányuló fellebbezést végzéssel kell 

elbírálni. A vizsgálat eredményeként a felettes szerv a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy 

megsemmisíti. Az adózó - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a 

véglegessé vált döntés ellen indíthat közigazgatási pert. Fellebbezéssel támadható döntés esetén 

közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést 

elbírálták. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás során az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  
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Az ügyintézés határideje: 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - 

indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Az utólagos adómegállapítás tárgyában hozott 

határozat ellen benyújtott fellebbezés esetén a határozat meghozatalára nyitva álló határidő az iratok 

felettes szervhez történő érkezését követő hatvan nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.),  

- az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII törvény, 

- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.),  

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései irányadóak. 

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

A jogorvoslati kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány 

nincs rendszeresítve. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 
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 Fellebbezés alapján telepengedélyekkel kapcsolatos ügyek intézése 

jogorvoslati eljárásban fellebbezés alapján 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: A fővárosi és megyei kormányhivatal felettes 

szervként elbírálja a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzatok jegyzőinek 

telepengedélyekkel kapcsolatos ügyekben hozott döntései (eljárásai) elleni jogorvoslati kérelmeket. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

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

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak 

olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, 

vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési 

határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható 

vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.  

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, 

illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát 

megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem 

tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

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

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

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A fellebbezést a döntés 

közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál (az első fokon eljárt hatóságnál) 

lehet előterjeszteni. A fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos 

utca 9.) kell címezni. Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek 

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

iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú 

hatósághoz. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A telepengedélyezési eljárás esetén a fellebbezési eljárás díja 6000 forint. (BM rendelet 1. § (2) 

bekezdése alapján). A díjfizetési kötelezettség az eljáró hatóság pénztárába történő 

készpénzbefizetéssel vagy a költségvetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető. A 

díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló 

bizonylat másolati példányával kell az eljárás megindításakor igazolni. A másodfokú eljárás során 

megkeresett másodfokon eljáró szakhatóságok közreműködésért igazgatási szolgáltatási díjat vagy 

illetéket kell fizetni az adott ágazati jogszabályoknak megfelelően. 

 

Az ügymenet leírása: 

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben 

foglaltakhoz. Az iratanyag átvizsgálását követően a Kormányhivatal dönt másodfokú jogorvoslati 
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eljárás megindításáról. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy 

megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság 

határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló 

adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a 

hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Az Ákr. vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló 

kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult 

hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a 

továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie. A Kormányhivatal abban az 

esetben keresi meg a másodfokú szakhatóságot, ha az ügyfél a szakhatóság közreműködéséért 

fizetendő díjat vagy illetéket megfizette. Nem kell a szakhatóságot megkeresni, ha a kérelmet vissza 

kell utasítani. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

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

másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A másodfokú hatóság a döntést 

helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt 

megváltoztatja vagy megsemmisíti. Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések 

kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható 

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

fellebbezést elbírálták. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik. Az ügyintézési határidő teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 

egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

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

- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

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

- az igazgatási szolgáltatási díjat a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás 

díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 

  

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

A jogorvoslati kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány 

nincs rendszeresítve. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 
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 Fellebbezés alapján kereskedelmi tevékenységek engedélyezésével 

kapcsolatos ügyek intézése jogorvoslati eljárásban  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

A fővárosi és megyei kormányhivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a 

települési önkormányzatok jegyzőinek üzletek működési engedélyével kapcsolatos ügyeiben hozott 

döntései (eljárásai) elleni jogorvoslati kérelmeket. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

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

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak 

olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, 

vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési 

határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható 

vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.  

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, 

illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát 

megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem 

tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

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

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

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A fellebbezést a döntés 

közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál (az első fokon eljárt hatóságnál) 

lehet előterjeszteni. A fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos 

utca 9.) kell címezni. Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek 

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

iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú 

hatósághoz. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás illetékmentes. (Itv. 33.§ (2) bekezdés 50. pont)  

A másodfokú eljárás során megkeresett másodfokon eljáró szakhatóságok közreműködésért 

igazgatási szolgáltatási díjat vagy illetéket kell fizetni az adott ágazati jogszabályoknak megfelelően. 

 

Az ügymenet leírása: 

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben 

foglaltakhoz. Az iratanyag átvizsgálását követően a Kormányhivatal dönt a másodfokú jogorvoslati 

eljárás megindításáról. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy 

megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság 

határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben 
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hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló 

adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a 

hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Az Ákr. vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló 

kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult 

hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: 

szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie. A Kormányhivatal az abban az esetben keresi 

meg a másodfokú szakhatóságot, ha az ügyfél a szakhatóság közreműködéséért fizetendő díjat vagy 

illetéket megfizette. Nem kell a szakhatóságot megkeresni, ha a kérelmet vissza kell utasítani. A 

szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Ha a 

döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság 

tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a 

fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy 

megsemmisíti. Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a 

véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén 

közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést 

elbírálták. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik. Az ügyintézési határidő teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,  

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi 

LXXVI. törvény, 

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

- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

A jogorvoslati kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány 

nincs rendszeresítve. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 
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 Fellebbezés alapján hadigondozottak ellátásával kapcsolatos ügyek 

intézése jogorvoslati eljárásban  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

A hadigondozotti ügyekben másodfokú hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

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

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak 

olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, 

vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési 

határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható 

vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.  

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, 

illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát 

megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem 

tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

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

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

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A fellebbezést a döntés 

közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál (az első fokon eljárt hatóságnál) 

lehet előterjeszteni. A fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos 

utca 9.) kell címezni. Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek 

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

iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú 

hatósághoz. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A fellebbezés illetékmentességét a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 27. § (2) bekezdése 

biztosítja. 

 

Az ügymenet leírása: 

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben 

foglaltakhoz. Az iratanyag átvizsgálását követően a Kormányhivatal dönt a másodfokú jogorvoslati 

eljárás megindításáról. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy 

megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság 

határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló 

adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a 
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hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy 

ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A 

másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy 

jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel 

nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. 

Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak 

valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik. Az ügyintézési határidő teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.), 

- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

A jogorvoslati kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány 

nincs rendszeresítve. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 
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 Fellebbezés alapján a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyek 

intézése jogorvoslati eljárásban fellebbezés alapján 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

A közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben közlekedési hatóságként másodfokon - ha a 

fellebbezést törvény lehetővé teszi - a fővárosi és megyei kormányhivatalt jár el. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

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

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak 

olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, 

vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési 

határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható 

vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.  

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, 

illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát 

megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem 

tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

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

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

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A fellebbezést a döntés 

közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál (az első fokon eljárt hatóságnál) 

lehet előterjeszteni. A fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos 

utca 9.) kell címezni. Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek 

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

iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú 

hatósághoz. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

A gazdálkodó szervezetek esetében - ideértve az egyéni vállalkozókat is - 2018. január 1-jétől 

kötelező az elektronikus kapcsolattartás, így a jogorvoslati kérelmet Cégkapu/ügyfélkapun útján 

kötelesek benyújtani. A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra 

szolgáló elérhetősége (hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetékköteles. Az első fokú közigazgatási határozat 

elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke 

pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 

forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. (Itv. 29. § (2) bekezdése) 

A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem 

elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét - ha jogszabály másként 

nem rendelkezik - 

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 
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b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás 

megindításával egyidejűleg 

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 

bb) bankkártyával vagy 

bc) házipénztárba készpénzzel, vagy 

c) az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a 

kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével 

kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a 

házipénztárba fizetett illetéket készpénz-átutalási megbízással a járási hivatal és a kormányablak 

naponta fizeti meg az említett számla javára. (Itv. 73. § (2) bekezdése) 

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás 

megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az 

elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. (Itv. 73. § 

(4) bekezdése) 

Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a) pontjában 

szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4)-(4a) bekezdésekben 

szabályozott esetekben pedig a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító 

szám (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának 

feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal. (Itv. 73. § (5) bekezdése) 

 

Az ügymenet leírása: 

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben 

foglaltakhoz. Az iratanyag átvizsgálását követően a Kormányhivatal dönt a másodfokú jogorvoslati 

eljárás megindításáról. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy 

megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság 

határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló 

adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a 

hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy 

ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A 

másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy 

jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel 

nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. 

Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak 

valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik. Az ügyintézési határidő teljes eljárásban hatvan nap. 
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.),  

- a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással 

összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet, 

- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény, 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet,  

- az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos 

bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a 

bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet, 

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

A jogorvoslati kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány 

nincs rendszeresítve. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 
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 A gyermek/tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, vagy a 

sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 

foglaltakkal összefüggésben hozott döntés felülvizsgálatával 

kapcsolatos eljárásról 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

A kormányhivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a járási hivataloknak a 

gyermek/tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény 

megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben hozott döntései 

(eljárásai) elleni jogorvoslati kérelmeket. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 47. § (6) bekezdése, 

valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 

41. § (6) bekezdése alapján. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

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

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak 

olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, 

vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési 

határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható 

vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.  

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, 

illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát 

megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem 

tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

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

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

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A fellebbezést a döntés 

közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál (az első fokon eljárt hatóságnál) 

lehet előterjeszteni. A fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos 

utca 9.) kell címezni. Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek 

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

iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú 

hatósághoz. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A kérelem illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése 11.) pontja 

szerint. 

 

Az ügymenet leírása: 

A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc 

napon belül terjeszti fel a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a járási hivatal a 
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megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, 

visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, valamint ha a fellebbezést a 

felterjesztést megelőzően visszavonták. A járási hivatal döntésével szemben előterjesztett 

fellebbezést - amennyiben az első fokú hatóság fellebbezéssel támadott döntését nem javítja ki, nem 

egészíti ki, nem módosítja, vonja vissza - akkor az illetékes kormányhivatal bírálja el. A jogorvoslati 

eljárásban szakértőként az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai 

Szakszolgálatát rendeli ki a kormányhivatal a szakértői vélemény elkészítésére. Az elkészült 

szakvélemény alapján a másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott 

érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Az ügyfél - 

az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen 

közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor 

indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik. Az ügyintézési határidő teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

A nemzeti köznevelésről
  
szóló 2011. évi CXC. törvény 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

A jogorvoslati kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány 

nincs rendszeresítve. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: --- 

 

 

 

 

 

 

 

  



38 
 

 Érettségi vizsga vizsgabizottságának, valamint a független 

vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása 

(a továbbiakban együtt: döntés) döntése elleni fellebbezés 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

A kormányhivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja az érettségi vizsga 

vizsgabizottságának, valamint a független vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének 

elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) döntése ellen a vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője 

által benyújtott fellebbezést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (7) 

bekezdése, valamint a 100/1197. (VI.13.) Kormányrendelet 59. § (1)-(3) bekezdése alapján 

 

Az ügymenet leírása: 

A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Az érettségi vizsga vizsgabizottság, valamint a 

független vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban 

együtt: döntés) ellen a szülő, a tanuló - a döntést követő öt napon belül - jogszabálysértésre 

hivatkozással fellebbezést nyújthat be a köznevelési feladatokat ellátó hatósághoz (középiskolához). 

A fellebbezést a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, a hivatal három munkanapon belül bírálja el. 

A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 

Az igazgató a fellebbezést a döntéssel kapcsolatosan rendelkezésre álló valamennyi irat másolatával 

együtt a benyújtás napján, illetve, ha ez nem lehetséges, a benyújtást követő első munkanapon 

kézbesítővel megküldi a kormányhivatalnak. A fellebbezéshez csatolni kell a vizsgabizottság 

elnökének az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát is. 

A kormányhivatal, a fellebbezés tárgyában meghozott döntéséről, a kézbesítéssel egyidejűleg - rövid 

úton (futár, telefax, távbeszélő) értesíti az igazgatót, aki arról haladéktalanul tájékoztatja a 

vizsgabizottság elnökét. 

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy 

megsemmisíti. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A kérelem illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése 11.) pontja 

szerint. 

 

Eljárási szabályok: 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 

 

Az ügyintézés határideje:  

Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. Az ügyintézési határidő három 

munkanap. 
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 Elsőfokú építésügyi-, építésfelügyeleti hatóságok által hozott 

határozatok és önállóan fellebbezhető végzések ellen benyújtott 

fellebbezések elbírálása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

jogkörében a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

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

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak 

olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, 

vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési 

határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható 

vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.  

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, 

illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát 

megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem 

tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

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

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

Az eljárások során a szükséges dokumentumokat az elsőfokú hatóság küldi meg, jellemzően ÉTDR –

en keresztül, illetve a hiányzó iratokat hivatalos kiadmányon keresztül pótoltatja. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A másodfokú jogorvoslati kérelmet az ügyfél beadványa alapján az elsőfokú hatóság terjeszti fel 

ÉTDR-en keresztül. Az ügyfélnek az elsőfokú döntés elleni jogorvoslati kérelem benyújtására, a 

döntés kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetősége. 

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

fokon eljárt hatóságnál) lehet előterjeszteni. A fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 

Eger, Kossuth Lajos utca 9.) kell címezni. Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, 

illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a 

hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban 

kijelölt - másodfokú hatósághoz. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény mellékletének XV. fejezet III. pontja szerint az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés esetén 30 000 

forint. 

 

Az ügymenet leírása: 

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben 
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foglaltakhoz. Az iratanyag átvizsgálását követően dönt a másodfokú jogorvoslati eljárás 

megindításáról. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy 

megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság 

határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló 

adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a 

hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy 

ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A 

másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy 

jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel 

nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. 

Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak 

valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

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

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § -ban 

foglaltak szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás 

megindulásának napján kezdődik.  Az ügyintézési határidő,automatikus döntéshozatal esetén 

huszonnégy óra, sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

A törvényben meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt 

jogszabály állapíthat meg.  Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell. Az 

ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és - ha függő 

hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének 

időtartama. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

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

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 

- az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005 (X. 25.) Korm. rendelet 

- az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://www.e-epites.hu/dokumentacios-kozpont/elerhetoseg 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

 

https://www.e-epites.hu/dokumentacios-kozpont/elerhetoseg
https://www.e-epites.hu/etdr

