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A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010 . (XII.21.) 
Korm. rendelet szerint m űködő Kormányablakaink az alábbi 

ügyekben és módon állnak rendelkezésére 
 

 

I. A kormányablakban is el őterjeszthet ők a következ ő kérelmek, és megtehet ők 
a következ ő bejelentések: 

 
• A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről 

szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítás 
• Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az 

állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása 
iránti kérelem 

• Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele 
és továbbítása 

• A nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján történő „betekintési 
jog” iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása 

• A nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása 
iránt a felszámoló/végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása 

• A nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához 
kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele 

• TAJ kártya igénylés befogadása 
• Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása 
• A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti 

utazási költségtérítés igénylése 
• Táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági 

kérelmek előterjesztése 
• Méltányosságból – az Egészségbiztosítási Alap terhére – adható egyszeri segély iránti 

kérelmek átvétele 
• Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése 
• Családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása 
• Családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása 
• Bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról 
• Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele 
• Természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése 
• Természetes fürdőhely kijelölési eljárás 
• Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők 

személyének bejelentése 
• Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő 

bejelentése 
• Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése 
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• Bejelentés megtétele, továbbítása a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 
27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak 
változásáról 

• Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és 
mellékleteik átvétele, továbbítása 

• Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek 
előterjesztése 

• Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmének befogadása 
• Utazásszervezői- és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása 
• Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és 

reexport engedélykérelmek befogadása 
• Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére 

szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása 
• Gyermekgondozási segély igénylése 
• Anyasági támogatás igénylése 
• Családi pótlék igénylése 
• Gyermeknevelési támogatás igénylése 
• Fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, 

továbbítása, lakcím/ számlaszám/változás bejelentés, utalásváltozás lakcímről számlaszámra, 
eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele 

• Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylése 
• Építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének és az adatok változásának bejelentése, 

előzetes bejelentés, utólagos bejelentés, bejelentő lapok, és mellékleteik átvétele és 
továbbítása 

• Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat és az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához 
szükséges hozzájárulás 

• Otthonteremtési támogatás iránti kérelem 
• Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránti kérelem 
• Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem 
• Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás iránti kérelem 
• 16. életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése iránti kérelem 
• Lakáscélú állami támogatásokat (közvetlen támogatások, kamattámogatások) igénylők 

hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása 
iránti kérelem 

• Lakástámogatás visszafizetési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem 
• Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
• Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem 
• Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakás-

takarékpénztári szerződésnek 
• Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek 

fizetési könnyítés iránti kérelme 
• Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem 
• Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. 

rendelet szerinti, törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem 
• Aktív korúak ellátása iránti kérelem 
• Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem 
• Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése 
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• Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről 
• Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem 
• Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke 

fűződik 
• A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz és 

közérdekű bejelentés benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett 
panaszokat, közérdekű bejelentéseket 

• A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz benyújtása 
• A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz benyújtása 
• Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 
törvény 22. § (4) bekezdés b)pontja szerinti panasz benyújtása 

• Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban 
és felügyeletben tudja részesíteni 

• Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem 
• Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem 
• Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem 
• Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem 
• Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem 
• Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem 
• Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem 
• Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem 
• Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem 
• Vásár üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem 
• Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem 
• Piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem 
• Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem 
• Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés 
• Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése 
• Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem 
• Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély jogosultjának 

adatváltozásról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése 
• Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély jogosultjának 

adatváltozásról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése 
• Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély jogosultjának 

adatváltozásról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése 
• Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély jogosultjának 

adatváltozásról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése 
• Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély 

jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése 
• Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély 

jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése 
• Természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység 

engedélyezése iránti kérelme, 
• Természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői 

tevékenység engedélyezése iránti kérelme, 
• Építésügyi hatósági engedélyezés iránti kérelem: 

� építési engedély iránti kérelem 
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� összevont engedély iránti kérelem 
� fennmaradási engedély iránti kérelem 
� használatbavételi engedély iránti kérelem 
� bontási engedély iránti kérelem 
� az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti 

kérelem 
� engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem 
� összevont telepítési engedély iránti kérelem 

• Építésügyi hatósági tudomásulvétel iránti kérelem: 
� jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem 
� használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem 
� veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység 

tudomásulvétele iránti kérelem 
• Építésügyi hatósági eljárásban benyújtott egyéb kérelem: 

� hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 
� előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem 

• Építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti kérelem: 
� bontás tudomásulvétele iránti kérelem 
� kivitelezés kezdésének tudomásulvétele iránti kérelem 

• Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem 
• Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR) 
• Információ, illetve adatszolgáltatás az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ 

Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános adataiból 
 

 

III. Kizárólag tájékoztatást nyújtanak az alábbi es etekben 
 

• Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények 
bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás 

• Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és 
oktatói kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás 

• Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefüggő eljárás 
• Gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás 
• Terhességi-gyermekágyi segély igénylésével kapcsolatos eljárás 
• Bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar 

állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot 
létesíteni 

• Nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése 
• Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
• Házassági névviselési forma módosítása 
• Születés anyakönyvezése 
• Haláleset anyakönyvezése 
• Tájékoztatás a tervezett építési tevékenység engedélyezésére, a választott eljárástípus 

lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi hatóság megnevezéséről és 
elérhetőségéről 

• Tájékoztatás arról, hogy mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együtt 
• Tájékoztatás a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről 
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• Tájékoztatás az egyes szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási 
díjának mértékéről 

• Információ, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat 
Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus 
ügyintézésre vonatkozóan 

 

IV. Kiegészít ő szolgáltatások 
 

• Ügyfélkapu-regisztráció 
• Lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatait nem hiteles 

és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésével, valamint térképmásolat 
lekérdezésével külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése 
ellenében megismerje 

• Az ügyfelek azonosítását követően egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati 
lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt 

� egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez 
� egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentéséhez 
� egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének 

elektronikus bejelentéséhez 
� egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének elektronikus bejelentéséhez 

• Tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek, és az 
egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött 
gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység 
esetén – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági 
engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről 

• Betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer 
cégadatbázisába 

• Internethasználatot és -hozzáférést biztosít az Építésügyi Dokumentációs és Információs 
Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz, és elektronikus 
alkalmazásainak használatához, az elektronikus ügyintézés indításához 

• Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági és a szakhatósági eljárásokkal összefüggésben 
iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási lehetőséget biztosít az ügyfél azonosítását 
követően az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmező ügyféli jogállással rendelkezik és 
amely iratra iratbetekintési joga van 

 

(Pest Megyei Kormányhivatal) 


