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Peren kívüli jogi segítségnyújtás

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény. jogi segítők által végzett jogi szolgáltatások 

(jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és iratbetekintés) engedélyezése (kivételes esetben előzetes 

engedélyezése), a rászorultság mértékétől függően a jogi szolgáltatások díjának állam általi 

átvállalásával, vagy megelőlegezésével A támogatás abban az esetben biztosítható a félnek, ha a) 

olyan jogvitában érintett, amellyel kapcsolatban a későbbiekben per lefolytatására kerülhet sor és 

a fél eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez jogi tanácsadásra vagy a későbbi perbeli 

jognyilatkozat megtétele  érdekében beadvány készítésére van szükség, b) peren kívül is lezárható 

jogvitában érintett és e felet a jogvita peren kívüli lezárásának lehetőségeiről indokolt tájékoztatni 

vagy részére olyan iratot készíteni, amely a jogvita lezárását szolgálja, c) jogvita lezárását szolgáló 

peren kívüli közvetítésben vesz részt, és a közvetítést lezáró megállapodás aláírását megelőzően 

szükséges részére a jogi tanácsadás, d) mindennapi megélhetését közvetlenül érintő kérdésben 

(így különösen lakhatással, munkajoggal összefüggő kérdések, közüzemi szolgáltatások 

igénybevétele) szükséges a jogról való tájékoztatás, beadvány, egyéb irat készítése, e) 

közigazgatási eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez jogi 

tanácsadásra vagy jognyilatkozat megtétele érdekében beadvány készítésére van szükség, f)abban 

a kérdésben van szüksége a jogi tanácsadásra, hogy jogainak védelme érdekében mely hatóságnál, 

szervezetnél milyen típusú eljárást kell indítania, illetve ilyen eljárás kezdeményezése vagy az 

eljárás során jognyilatkozat megtétele érdekében beadványt kell készíteni, g)bűncselekmény 

áldozata és a bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben 

keletkezett h) polgári vagy büntetőeljárásban rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészítéséhez kér 

segítséget, i)átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt tartós lakhatásának, első 

lakáshoz jutásának elősegítése érdekében okiratszerkesztésre van szükség, j)folyamatban lévő 

bírósági eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez vagy a jogvita 

peren kívüli lezárásához jogi tanácsadásra, okirat készítésére vagy perbeli jognyilatkozat megtétele 

érdekében beadvány készítésére van szüksége, feltéve, ha az eljárásban nem rendelkezik jogi 

képviselővel, és a pártfogó ügyvéd biztosítása nem is lenne indokolt.

Kizárt a támogatás nyújtása: 

A kérelmet az ügyfélnek – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint a 

szociális rászorultságot igazoló szükséges mellékletekkel együtt – a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye, ezek hiányában értesítési címe, illetve munkavégzésének helye 

szerint illetékes területi hivatalnál kell személyesen benyújtania, vagy postán 

megküldenie. A nyomtatvány beszerezhető a területi hivatalokban, illetve letölthető a 

Dokumentumok menüpontban. A tanácsadást, iratszerkesztést és az iratbetekintést a 

jogi segítői névjegyzékbe felvett jogi segítők (ügyvédek, egyetemi oktatók, társadalmi 

szervezetek) nyújtják. A szolgáltatás igénybe vehető időtartamát a területi hivatal 

határozza meg. Az engedélyező határozat birtokában az ügyfél a peren kívüli 

támogatás igénybevétele céljából megkeresi az általa kiválasztott jogi segítőt.

A kérelem előterjesztése illeték és díj 

mentes. 

Pártfogó ügyvédi képviselet

Elsősorban a jogi segítők által ellátott pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése; büntető eljárásokban: sértett, 

magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt pártfogó ügyvédi képviselete, pótmagánvádló személyes 

költségmentességének engedélyezése, és ennek keretében pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása – főszabályként 

– jogi segítők által. Az ügyfelek a jogi segítői névjegyzékből maguk választhatnak jogi segítőt az ország egész 

területéről mind peren kívüli ügyeikben, mind a peres képviseletük ellátására. Támogatásban részesíthető: a) aki 

jogban járatlansága vagy az ügy bonyolultsága folytán személyesen eljárva nem lenne képes a perben érdekeit 

eredményesen képviselni, eljárási jogait hatékonyan gyakorolni, vagy b) akinek a perében a jogi képviselet kötelező, 

c)aki tartási igény külföldi jogosultja vagy kötelezettje, és a határon átnyúló tartási ügyekben eljáró központi hatóság 

arról értesítette a jogi segítségnyújtó szolgálatot, hogy ügyében eljárást kell indítani vagy ilyen eljárásban a pártfogó 

ügyvédi képviseletét kell biztosítani. d) a menekültügyi eljárásban hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt 

kérelmet benyújtó személy; e) külföldi fél olyan perben, amelyben tárgyi költségfeljegyzési jog áll fenn; f)bizonyos 

esetben a közhasznú szervezet és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezet az általa közérdekből, külön jogszabály 

felhatalmazása alapján indított perben. g)rászoruló fél 

A pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételének vizsgálatakor a szociális rászorultságot 

igazolni kell. Pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfelek adnak meghatalmazást 

az általuk választott jogi segítőnek. Ugyanakkor a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi 

LXXX. törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a hivatal az ügyfél képviseletére 

pártfogó ügyvédként jogi segítőt, kivételesen ügyvédet, vagy ügyvédi irodát rendeljen 

ki:1. Az ügyfél kérelme alapján abban az esetben, ha képviseletét pártfogó ügyvédként 

jogi segítő nem vállalja, és ez – a határidőkre tekintettel – a jogainak sérelmével járhat. 

(Az eljárási határidő elmulasztása esetén erre hivatkozással a perben igazolási kérelmet 

terjeszthet elő.) 2. Az ügyfél kérelmére vagy hozzájárulásával akkor, ha az ügy jellegére, 

vagy a fél körülményeire tekintettel már a támogatás engedélyezésekor 

valószínűsíthető, hogy képviselete meghatalmazás útján nem biztosítható.

A kérelem előterjesztése illeték és díjmentes 

Áldozatsegítés 

A bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára felvilágosítást ad jogaikról, lehetőségeikről; 

érzelmi támogatást nyújt; elősegíti érdekeik érvényesítését; jogi segítséget nyújt, szükség esetén akár ügyvédet is 

biztosítva; az elkövetéstől számított 5 napon belül beadott kérelem alapján azonnali pénzügyi segélyt adhat, 

krízishelyzet fennállása esetén súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl állami kárenyhítést 

is igényelhetnek. Nem kaphat szolgáltatást az az áldozat, aki: a)a kért támogatást az ügyben korábban már 

megkapta, kivéve a tanúgondozást és a védett szálláshelyet, b)korábbi támogatás iránti ügyében valótlan adatot 

szolgáltatott, az ezt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 évig, c)a támogatás iránti ügyében 

akadályozza az ellenőrzésre irányuló vizsgálat elvégzését, d)a korábbi támogatás iránti ügyében megakadályozta az 

ellenőrzésre irányuló vizsgálatot, az ezt megállapító határozat jogerőre emelkedéséről számított 2 évig, e) a 

korábban igénybe vett áldozatsegítés keretében pénzben nyújtott támogatást, illetve a jogi segítségnyújtás díját - 

bár arra köteles lett volna - nem térítette vissza az államnak.A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos 

sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl állami kárenyhítést is igényelhetnek. Nem kaphat 

szolgáltatást az az áldozat, aki: a)a kért támogatást az ügyben korábban már megkapta, kivéve a tanúgondozást és a 

védett szálláshelyet, b)korábbi támogatás iránti ügyében valótlan adatot szolgáltatott, az ezt megállapító határozat 

jogerőre emelkedésétől számított 2 évig, c)a támogatás iránti ügyében akadályozza az ellenőrzésre irányuló vizsgálat 

elvégzését, d)a korábbi támogatás iránti ügyében megakadályozta az ellenőrzésre irányuló vizsgálatot, az ezt 

megállapító határozat jogerőre emelkedéséről számított 2 évig, e) a korábban igénybe vett áldozatsegítés keretében 

pénzben nyújtott támogatást, illetve a jogi segítségnyújtás díját - bár arra köteles lett volna - nem térítette vissza az 

államnak.

A büntetőeljárás adott szakaszában eljáró nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság a 

támogatás igénybevételéhez igazolást állít ki az áldozat vagy az áldozatsegítő szolgálat 

kérelme alapján.

Az áldozatsegítő eljárások illeték- és 

díjmentesek. A magyar nyelvet nem ismerő 

vagy fogyatékossága miatt jelnyelvi 

tolmácsolásra szoruló ügyfél helyett a 

fordítás és tolmácsolás költségét a 

célelőirányzat terhére az áldozatsegítő 

szolgálat viseli. A nyomtatvány kitöltésével 

kapcsolatban felmerülő fordítás költségét 

az adott tagállam döntő hatósága előtti 

eljárásban használható nyelvet nem ismerő 

ügyfél helyett a célelőirányzat terhére az 

áldozatsegítő szolgálat viseli. A 

nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban 

felmerülő fordítás költségét az adott 

tagállam döntő hatósága előtti eljárásban 

használható nyelvet nem ismerő ügyfél

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy kötségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Győri Járási Hivatal , 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal,

Soproni Járási Hivatl,

Csornai Járási Hivatal,

Kapuvári Járási Hivatal,

Pannonhalmi Járási Hivatal,

Téti Járási Hivatal 
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érdekérvényesítés elősegítése 

Az érdekérvényesítés elősegítése keretében az áldozatsegítő az áldozatot a szükségletének megfelelő módon és 

mértékben hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások és a szociális 

ellátások, valamint más állami támogatások igénybevételéhez, ennek érdekében különösen: a) tájékoztatást, b) jogi 

tanácsot, c) érzelmi segítséget és d) egyéb segítséget nyújt a sérelem rendezéséhez.

Az áldozat érdekérvényesítése elősegítéséért bármely áldozatsegítő szolgálathoz 

fordulhat. Az áldozatsegítő szolgálat az érdekérvényesítés elősegítéséről nem hoz 

döntést. Az áldozatnak az áldozatsegítő szolgálathoz fordulását követően 

haladéktalanul felméri az áldozat szükségleteit és felajánlja az ahhoz igazodó 

szolgáltatásokat. A szükségletek felmérése érdekében a személyesen jelen lévő 

ügyfelet szóban, a távollévő ügyfelet a leggyorsabb válaszadást lehetővé tevő módon - 

különösen telefonon, e-mailben - nyilatkoztatja. A szükségletek felmérésében 

közérdekű önkéntes segítő közreműködése vehető igénybe. A felajánlott 

szolgáltatások közül az áldozat által kiválasztott szolgáltatás nyújtásához szükséges 

első intézkedést az áldozatsegítő szolgálat soron kívül megteszi.

Az eljárás illeték és díj fizetése nélkül 

történik. 

Határon átnyúló ügyek 

Ha a Magyarországon lakóhellyel vagy szokásos és jogszerű tartózkodási hellyel rendelkező fél másik tagállam 

bírósága előtt folyó polgári vagy kereskedelmi jogvitában kíván jogi segítségnyújtást igénybe venni, az erre irányuló 

kérelmét az Európai Tanácsnak a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös 

minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK irányelvének a 16. cikke szerinti nyomtatványon és a 

nyomtatvány szerinti mellékletek benyújtásával a jogi segítségnyújtó szolgálatnál is előterjesztheti.

A jogi segítségnyújtó szolgálat a - szükség esetén lefordított - kérelmet és mellékleteit a 

továbbításukra szolgáló kitöltött nyomtatvánnyal együtt továbbítja a kérelemben 

megjelölt másik tagállamnak a kérelmek fogadására megjelölt hatóságához. A fél 

köteles a másik tagállam hatóságának a jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában 

hozott jogerős határozatát a kézhezvételt követő 30 napon belül benyújtani a jogi 

segítségnyújtó szolgálatnak.

Az eljárás illeték- és díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár, de a fordítási 

költségeket a fél köteles visszatéríteni, ha a 

jogi segítségnyújtás iránti kérelmét a másik 

tagállam hatósága elutasította. A határidő 

elmulasztása esetén a fél a fordítási 

költségek után a Ket. 138. §-a szerinti 

késedelmi pótlékot köteles fizetni. A 

fordítási költséget a jogi segítségnyújtó 

szolgálat a célelőirányzat terhére előlegezi 

meg; annak visszatérítése és a késedelmi 

pótlék megfizetése pedig a célelőirányzat 

javára történik

Védett szálláshely biztosítása 

Az állam az emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú vagy a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személy számára szükség szerint védett szálláshelyet biztosít. Védett szálláshely az 

emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt befogadó és számára jogszabályban meghatározott 

ellátásokat nyújtó létesítmény.

Bármely áldozatsegítő szolgálatnál előterjeszthető.    Egy példányban, az erre a célra 

rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A nyomtatvány kitöltéséhez 

az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt. 

Az eljárás illeték és díj fizetése nélkül 

történik. 

Győri Járási Hivatal Növényvédelmi szaktanácsadás Növényvédelmi szaktanácsadás végzése.
Személyesen a Növény- és Talajvédelmi Osztály 9028 Győr, Arató u. 5. sz. alatti 

telephelyén vagy írásban, illetve elektronikus úton.
12000,-Ft/megkezdett mérnökóra

Hatósági Főosztály, 

Mosonmagaróvári Járási Hivatal, 

Soproni Járási Hivatal

energetikai tanácsadás nyújtása

A Nemzeti Energetikusi Hálózat közintézményekkel kapcsolatos feladatai körében

a) a közintézmények számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít,

b) az önkormányzatokkal folyamatos kapcsolatot tart fenn,

c) ösztönzi a közintézményeket, hogy regionális és helyi szinten energetikai auditokat is magukba foglaló 

energiagazdálkodási rendszert hozzanak létre,

d) szakmai segítséget nyújt a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását 

szolgáló épületekre vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez,

e) szakmai segítséget nyújt a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását 

szolgáló épület üzemeltetéséért felelős számára az épület energiafogyasztási adatainak bejelentésével 

kapcsolatban,

f) közreműködik a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület 

használóinak energiahatékonysági szemléletformálásában,

g) közreműködik a megyei területfejlesztési program kidolgozásában,

h) megkeresés esetén közreműködik energiabeszerzési szerződések megkötésénél,

i) megkeresés esetén a közintézmény érdekében tanácsot ad energiabeszerzési szerződések és 

energiaszámlák ellenőrzésében,

j) megkeresés esetén szakmai támogatást nyújt energetikai beszerzések esetén.

(2) A Nemzeti Energetikusi Hálózat a vállalkozásokkal kapcsolatos feladatai körében

a) a vállalkozások számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a tanácsadás 

következtében elért energiamegtakarítás mértékét,

b) ösztönzi a kis- és középvállalkozásokat energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban foglalt 

ajánlások végrehajtására.

(3) A Nemzeti Energetikusi Hálózat a lakossággal kapcsolatos feladatai körében

a) ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a tanácsadás következtében elért 

A közintézmények, a vállalkozások és a lakosság energetikai tanácsadást kérhetnek a 

Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodájától, amely a felmerülő 

kérdéseket megválaszolja

ingyenes

Népegészségügyi Főosztály HIV/AIDS tanácsadó HIV szűrés és tanácsadás A szolgáltatás önkéntesen névvel vagy anonim módon, orvosi beutaló nélkül vehető 

igénybe, minden héten K: 8-11 óráig.             Igénybevétel helye:  9024 Győr, Jósika u. 

16.                                         Információk a http://efrira1.antsz.hu/gyor/index.html 

honlapon érhetők el.

Térítésmentes

Népegészségügyi Főosztály Nemzetközi Oltóközpont Külföldre utazók tájékoztatása és védőoltása

A szolgáltatás orvosi beutaló nélkül  vehető igénybe, minden héten H: 11-15 óráig.                                                               

Igénybevétel helye: 9024 Győr, Jósika u. 16.                              Információk a 

http://efrira1.antsz.hu/gyor/index.html honlapon érhetők el.

Tanácsadás díja: 3000,-Ft                                   

Oltási könyv kiállítása: 250,-Ft                         

Oltás beadásának díja: 1000,-Ft                                                

Az oltóanyagok árai a beszállítói árak 

függvényében változhatnak.

Győri Járási Hivatal , 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal,

Soproni Járási Hivatl,

Csornai Járási Hivatal,

Kapuvári Járási Hivatal,

Pannonhalmi Járási Hivatal,

Téti Járási Hivatal 
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Szrevezeti egység 

(fősztály)

Szolgáltatás megnevezése Közszolgáltatás tartalma Közszolgáltatás igénybevételének rendje Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke
Kedvezmények

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály TEFONAZ 

(Népegészségügyi) Laboratórium 

Település-egészségügyi vizsgálatok

Vizek (ivó-, palackozott, természetes és ásványvíz, felszíni, felszín alatti, fürdővíz, szikvíz, Művese állomás 

táp- és termelt vizének, Hemodializáló folyadék) mintavétele, helyszíni vizsgálata, fizikai, kémiai, 

mikroszkopikus biológiai, mikrobiológiai vizsgálata;

Talajok, hulladékok fizikai, kémiai vizsgálata; Iszapok, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály TEFONAZ 

(Népegészségügyi) Laboratórium 

Élelmezés-egészségügyi 

vizsgálatok

Élelmiszerek (élelmiszer alapanyag, segédanyag, késztermék) és élelmiszer csomagoló anyagok fizikai, 

mikrobiológiai vizsgálata, minta-előkészítés; Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek, 

kozmetikumok kémiai, mikrobiológiai vizsgálata; Élelmiszerek és takarmányok, hús, hús-alapú élelmiszerek, 

tisztasági vizsgálatok (élelmiszerek gyártási és forgalmazási területről) mikrobiológiai vizsgálata; Élelmiszerek 

és élvezeti cikkek; étkezési mák; élelmiszerek, különféle mazsola, aszalt gyümölcs keverék, aszalt füge; 

gyümölcsök és belőlük készült termékek; paprika és belőle készült termékek; gyümölcs és zöldség termékek; 

tartósított élelmiszerek, élelmiszerkonzervek; alumínium dobozba, vagy tartályba csomagolt élelmiszerek; 

hús, hústermékek, húskészítmények; édesipari termékek; sütőipari termékek; állati és növényi zsírok, 

olajok; zsiradékok; élelmiszerek (főzőkonyhai készételek, különleges táplálkozási igényt kielégítő 

élelmiszerek, étrend kiegészítők); élelmiszerek minta-előkészítése, fizikai, kémiai vizsgálata.

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály TEFONAZ 

(Népegészségügyi) Laboratórium 

Kozmetikai cikkek vizsgálata

Kozmetikai termékek, napozószerek fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálata

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály TEFONAZ 

(Népegészségügyi) Laboratórium 

Járványügyi mikrobiológiai 

diagnosztikai feladatok

Kórházhigiénés járványügyi mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése. Szerződés, vagy egyedi árajánlat alapján 

külső beküldőktől érkező vizsgálatok végzése.

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály TEFONAZ 

(Népegészségügyi) Laboratórium 

Környezeti mikrobiológiai 

vizsgálatok. Levegő, talaj és vizek mikrobiológiai vizsgálata. Levegő pollentartalmának vizsgálata.

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály TEFONAZ 

(Népegészségügyi) Laboratórium 

Foglalkozás-egészségügyi 

vizsgálatok

Munkahelyi levegő(por (respirábilis, belélegezhető), aeroszolok, fém, szervetlen és szerves szennyezők) 

mintavétele, klimatikus paramétereinek és szén-monoxid tartalmának helyszíni vizsgálata; Munkahelyi 

levegőminták fizikai, kémiai vizsgálata; Munkahelyi belső terek megvilágításának mérése. Biológiai 

expozíciós mutatók meghatározásához mintavétel (vér, vizelet); Biológiai expozíciós mutatók mérése a 

dolgozók vérében, vizeletében; 

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály TEFONAZ 

(Népegészségügyi) Laboratórium 

Munkahelyi, környezeti, 

közlekedési zajvizsgálatok és 

munkahelyi rezgésvizsgálatok

Munkahelyi, környezeti és közlekedési zajvizsgálatok végzése; Munkahelyi rezgésvizsgálatok (kéz/karra 

ható, egész testre ható) végzése.

1. Felszíni vizek kémiai vizsgálatai

2. Felszíni vizek hidrobiológiai  vizsgálatai

3.Környezeti levegő kémiai vizsgálatai

4.Környezeti levegő szennyezőinek mintavétele és kémiai vizsgálatai

1. Légszennyeő források emisszió mérése

2. Szennyvízkibocsátók mérése

1. Veszélyesség megállapítása

2. Lerakhatóság vizsgálata

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Környezetvédelmi Mérőközpont

IV. Szennyezett talajok és  Talajvíz 

mintavétele, laboratóriumi 

vizsgálatai

1. Szennyezőanyagok minőségi és mennyiségi vizsgálatai

1. Zajkibocsátás mérése ipari, szolgáltatási és közlekedési zajforrásoknál

2. Immissziós zajjelemzők mérése.

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszervizsgálat Mezofil baktérium vizsgálata különféle élelmiszerekből
A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 2.200 Ft

A vizsgálatot 

több másik 

vizsgálattal 

együtt 

csomagban is 

lehet igényelni az 

ügyfél kérése 

szerint, így az 

össz vizsgálati ár 

a külön vett árak 

összegének 5-

10%-kal 

csökkentett ára.

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Környezetvédelmi Mérőközpont

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Környezetvédelmi Mérőközpont

II.Szennyezőforrások 

kibocsátásának mérése

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Környezetvédelmi Mérőközpont

III.Hulladékok mintavétele és 

laboratóriumi vizsgálatai

V. Környezeti zaj és rezgésmérések 

végzése

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi 

Osztály TEFONAZ Laboratórium vizsgálatainak jelentős részét a NAH által  NAH-1-

1341/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumként "akkreditált vizsgálat"-ként 

végzi.                       A Laboratóriumi Osztály működési rendjét a Minőségirányítási 

kézikönyv szabályozza. A tevékenysége során elvégzi a mintavételt, a minták 

feldolgozását, vizsgálatát, a vizsgálati eredmányekről Vizsgálati Jegyzőkönyvet állít ki, 

amit a megrendelők részére megküld.            A szolgálatások igénybe vehetők hétfőtől - 

csütörtökig 7:30 - 18:00, pénteken 7:30-13:30 óra között.                                                                           

Az igénybevétel helye: 9024 Győr, Jósika u. 16.

Az igény felmerülése esetén a műszaki 

tartalom ismeretében a Laboratórium 

Osztály árajánlatot ad.

Kedvezmény a 

megbízás 

konkrét műszaki 

tartalma alapján 

adható, 

alapvetően a 

vizsgálatok 

száma alapján. A 

kedvezmény 

mértéke max. 10 

% lehet.

Egyedi megkeresés alapján a Laboratóriumi Osztály egyezteti a vizsgálat műszaki 

tartalmát, amely alapján elkészíti az ajánlatot.  Az ajánlat elfogadását (írásbeli 

megrendelő beérkezését) követően kerül sor a helyszni mérések időpontjának 

egyeztetésére és a helyszíni, továbbá a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére. Biológiai 

expozíciós mutatók mérésénel, a mintvétel körülményeit,  a behozott minták esetén a 

mintafogadás idejét egyezteti a megrendelővel. A mérési eredményekről vizsgálati 

jegyzőkönyvet állít ki és küld meg a megrendelők részére. 

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Környezetvédelmi Mérőközpont

I. Környezeti elemek vizsgálatai

A közszolgáltatássokat a Környezetvédelmi Mérőközpont a Nemzeti Akkreditáló 

Hatóság feljogosítása alapján a Minőségirányítási Kézikönyvben leírt eljárási rend 

szerint akkreditált vizsgálatokként végzi. A megrendelések alapján végzett 

mintavételeket és vizsgálatokat követően vizsgálati jegyzőkönyv készül, melyet a 

megbízott a megrendelőnek megküld.

A fizetendő díj mértéke a vizsglatok 

egységárától és a vizsgált minták számától 

függ. A mérendő komponenseket a megbízó 

a megrendelőben írásban rögzíti.

Kedvezmény a 

megbízás 

konkrét műszaki 

tartalma alapján 

adható, 

alapvetően a 

vizsgálatok 

száma alapján. A 

kedvezmény 

mértéke max. 10 

% lehet.
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Szrevezeti egység 

(fősztály)

Szolgáltatás megnevezése Közszolgáltatás tartalma Közszolgáltatás igénybevételének rendje Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke
Kedvezmények

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszervizsgálat Salmonella kimutatás különféle élelmiszerekből
A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 3.810 Ft

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszervizsgálat/higiéniai 

vizsgálat
Staphylococcus aureus kimutatás különféle élelmiszerekből, higiéniai mintákból

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 4.445 Ft

A vizsgálatot 

több másik 

vizsgálattal 

együtt 

csomagban is 

lehet igényelni az 

ügyfél kérése 

szerint, így az 

össz vizsgálati ár 

a külön vett árak 

összegének 5-

10%-kal 

csökkentett ára.

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszervizsgálat Listeria monocytogenes kimutatás különféle élelmiszerekből
A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 5.715 Ft

A vizsgálatot 

több másik 

vizsgálattal 

együtt 

csomagban is 

lehet igényelni az 

ügyfél kérése 

szerint, így az 

össz vizsgálati ár 

a külön vett árak 

összegének 5-

10%-kal 

csökkentett ára.

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszervizsgálat/higiéniai 

vizsgálat
Enterobaktérium kimutatás különféle élelmiszerkből, higiéniai mintákból

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 2.540 Ft

A vizsgálatot 

több másik 

vizsgálattal 

együtt 

csomagban is 

lehet igényelni az 

ügyfél kérése 

szerint, így az 

össz vizsgálati ár 

a külön vett árak 

összegének 5-

10%-kal 

csökkentett ára.

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszervizsgálat/higiéniai 

vizsgálat
Escherichia coli kimutatás különféle élelmiszerekből, higiéniai mintákból

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 3.175 Ft

A vizsgálatot 

több másik 

vizsgálattal 

együtt 

csomagban is 

lehet igényelni az 

ügyfél kérése 

szerint, így az 

össz vizsgálati ár 

a külön vett árak 

összegének 5-

10%-kal 

csökkentett ára.

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszervizsgálat/higiéniai 

vizsgálat
Koliformok kimutatása különféle élelmiszerekből, higiéniai mintákból

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 2.930 Ft

A vizsgálatot 

több másik 

vizsgálattal 

együtt 

csomagban is 

lehet igényelni az 

ügyfél kérése 

szerint, így az 

össz vizsgálati ár 

a külön vett árak 

összegének 5-

10%-kal 

csökkentett ára.

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszervizsgálat Anaerob szulfitredukálók kimutatása különféle élelmiszerekből
A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 3.430 Ft

4



Szrevezeti egység 

(fősztály)

Szolgáltatás megnevezése Közszolgáltatás tartalma Közszolgáltatás igénybevételének rendje Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke
Kedvezmények

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszervizsgálat Clostridium perfringens kimutatása különféle élelmiszerekből
A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 5.080 Ft

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszervizsgálat Penész és élesztőgomba kimutatás különféle élelmiszerekből
A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 2.800 Ft

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszervizsgálat/higiéniai 

vizsgálat
Enterococcus kimutatása különféle élelmiszerekből,  higiéniai mintákból

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 3.175 Ft

A vizsgálatot 

több másik 

vizsgálattal 

együtt 

csomagban is 

lehet igényelni az 

ügyfél kérése 

szerint, így az 

össz vizsgálati ár 

a külön vett árak 

összegének 5-

10%-kal 

csökkentett ára.

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Élelmiszeripari környezeti minták Összcsíraszám meghatározás élelmiszeripari környezeti mintákból
A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 4.445 Ft

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Húsipari minták Vágóállat testfelület bakteriológiai vizsgálat
A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 3.175 Ft

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Baromfitenyésztéssel kapcsolatos 

minták
Salmonella kimutatás különféle környezeti mintákból

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.

A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet és a 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján 

támogatásra jogosultaknak a rendelet 1. 

számú mellékletében megállapított  díj ÁFA 

tartalma, más esetben br. 3.810 Ft

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott ásványvíz vizsgálat
Összcsíraszám, E.coli-Koliform meghatározás ivóvízből

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 7.240 Ft

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott ásványvíz vizsgálat
Összcsíraszám, E.coli meghatározás ivóvízből

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 4.700 Ft

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott ásványvíz vizsgálat
Összcsíraszám, Pseudomonas meghatározás ivóvízből

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 6.860 Ft

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott ásványvíz vizsgálat
Összcsíraszám, Konformábilis, Pseudomonas meghatározás ivóvízből

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 11.940 Ft

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott ásványvíz vizsgálat
Összcsíraszám, E.coli-Koliform, Pseudomonas, Enterococcus meghatározás ivóvízből

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 14.480 Ft

Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály  

Állategészségügyi Laboratórium

Ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott ásványvíz vizsgálat
Összcsíraszám, E.coli-Koliform, Pseudomonas, Enterococcus, Clostridium meghatározás ivóvízből

A mintákat a laboratórium a Régi Veszprémi út 10. szám alatt fogadja, hétfőtől 

csütörtökig 7:00-16:00-ig, Péntetek 7:00-13:30-ig.
br. 17.655 Ft
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