
Kódszám Eljárás megnevezése Link

TORZS00006
Bányászati létesítmények elhelyezésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó 

kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,9ea85ec7-69de-4503-8042-8672179234b7

TORZS00007
Bányászati létesítmények üzemeltetésére irányuló szolgalom alapítására 

vonatkozó kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d6e300eb-7b07-4168-8be5-84c132ec04dc

TORZS00008
Bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom 

alapítására vonatkozó kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,ccea5465-5061-420d-85e5-a40d58c4828f

Kódszám Eljárás megnevezése Link

EGBIZ00065
Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és 

cseréje iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,084e4205-904a-4943-8568-b7c7d7ba6268

EGBIZ00100 A gyógyszertári finanszírozási előleggel kapcsolatos kérelmek elbírálása https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,cb74936e-c722-4946-88f9-ac04663612af

EGBIZ00150

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatók akkreditációjával és 

ellenőrzésével kapcsolatos eljárás https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8b19cb18-3073-41ff-8fb1-39b80edfaa59

Kódszám Eljárás megnevezése Link

ELELM00030
Élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható 

melléktermékek kezelése, felhasználása, további feldolgozása iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,098b26f0-e636-45c0-862b-83eb37b18bf7

ELELM00031
Takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése 

iránti kérelem benyújtása
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,6c6d4d83-3450-4835-852a-68cf03a5fdd3

ELELM00033
Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány 

forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,a2934e20-408c-4d45-81da-0b07557f910f

ELELM00034
Engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmányipari vállalkozások, 

létesítmények nyilvántartásba vétele iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,2002481f-be1e-40e9-8a25-ad8e17f7b62f

ELELM00035
Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés 

engedélyezése iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,ab1c59d8-f70c-468b-8aa8-a4decf19e8d4

ELELM00037

Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) 

engedélyezése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,3c4eacdf-9773-4fd1-838a-ddb6a387738a
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ELELM00038
Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű 

élelmiszer) bejelentése
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d0c8815c-9ea0-4bc5-849d-a7045add4ae3

ELELM00039
Élelmiszeriparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény 

bejelentése
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,cad809fa-603c-40be-85b0-3bee83337a00

ELELM00044
Kistermelői élelmiszer-előállítási tevékenység bejelentése

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,6464a8a2-9e38-4cc2-88a9-7e1d8884f23b

ELELM00045
Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba 

hozatalához
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,b49d26a4-db28-4ac5-8801-3be0eb0d35c6

ELELM00046
Kiskereskedelmi létesítmények által marginális, helyi és korlátozott 

tevékenységként végzett állati eredetű élelmiszer előállítás bejelentése
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,3dc6845b-cfcd-42af-8132-025469cdc4bc

ELELM00047
Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely 

bejelentése
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,a83f01f7-9891-4263-808d-a4e4146fdcac

ELELM00055
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. § 

(4) bekezdés d) pontja szerinti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,bb5a49b0-a214-42a9-8a51-e5fd978c912f

ELELM00060 Állati melléktermék szállító jármű engedélyezése https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d24e68c2-678f-4179-817a-c66e957a8592

ELELM00061
Állati melléktermék szállítói engedély

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d322873e-84f8-4f37-8e6f-b2ba40804022

ELELM00062 Állatkísérlet végzésére szóló engedély iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,4892e215-9a73-466f-8dee-15202bd66f96

ELELM00063 Állatszállító-jármű engedélyezése https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,58b9ec80-6a6e-4d87-8515-e7610cccf2d7

ELELM00064 Állatszállítók engedélyezése https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,ecb553cd-7ecf-4fae-8eff-d45b93060f49

Kódszám Eljárás megnevezése Link

FOLDM00001 Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1d9a567a-97de-4329-859d-7a3eb6b1a348

FOLDM00022

Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a 

jogszabálynál szigorúbb méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére 

irányuló kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,3cf7b034-82ae-49e1-847f-f5f1c59827a6

FOLDM00023
Fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, meghosszabbítására vagy az alóli felmentés 

engedélyezésére irányuló kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,705f8667-127d-4336-83ef-df24c866b517

FOLDM00024
Halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló 

kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,2d4ee8ea-a567-485a-8a0c-2797eb92058e

FOLDM00029
Külterületen lévő ingatlanon fekvő vadászterület kiterjedésének megállapításánál 

figyelembe vehető földterület minősítése iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,25b893be-583e-41f8-8e5f-aed0e26aba08

FOLDM00034 Mesterséges apróvad-tenyésztési tevékenység engedélyezése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1b86039f-d243-4bfe-8f78-818e61a88bfe
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FOLDM00035

Meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben vadászat engedélyezése 

iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,675fe68d-b632-4947-8875-39df961e5a42

FOLDM00036a

Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) 

bekezdésében foglalt tevékenység
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,597f01c8-80d2-44c4-8516-ad196623bf40

FOLDM00036c

Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 39. § (3) 

bekezdésében foglalt tevékenység
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,9867b543-bec3-4527-82a4-31deb72f00ca

FOLDM00037

Vadászterület részének vagy egészének kíméleti területté nyilvánítása iránti 

kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,eb94f2dd-0563-466a-8e76-97662403dcc0

FOLDM00040
Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés 

engedélyezése iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,74673e31-cf8d-495e-8f39-a9f49b7f8746

FOLDM00041 Altató-, bénítólövedékes fegyver használatának engedélyezése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,7477bbe2-60da-48e6-8e1e-898cb28dfe58

FOLDM00043
Vaddisznó és róka (aranysakál, borz) fényszóróval történő vadászatának 

engedélyezése iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,58111283-1bb8-4868-80c1-8a987f2ba45b

FOLDM00044
Az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére 

vagy a szükséges védőintézkedések megtételére irányuló kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,3d0f192e-3977-45ac-8c9c-ef1981eaaf1f

FOLDM00051
Natura 2000 gyepterületeken vadgazdálkodási létesítmények, berendezések 

kialakításának engedélyezése iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,08c44abc-9bc7-4fdc-892d-b8f38c6d8d1f

FOLDM00054
Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés 5 éves időtartamra történő 

engedélyezésére irányuló kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c6a39726-f4e6-483c-84a1-ae74d5545cd3

FOLDM00055
Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alóli 

időszakos felmentése engedélyezésére irányuló kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,2db7f7b3-b502-412e-80a8-e83781f558d4

FOLDM00056 Általános halászati, illetve horgászati tilalom elrendelésére irányuló kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8901828f-2c56-4b63-895d-ce55c74826f0

FOLDM00059a Társadalmi halőrök nyilvántartásba vételéről szóló kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1639395d-36b6-4e76-8622-e3d2f628f0f8

FOLDM00066a Halgazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,0cac52e8-c024-45c4-84de-72214e7190dd

FOLDM00066b Halgazdálkodási terv módosítása iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c583157d-5951-4dc0-8d42-7f5008958b38

FOLDM00066c
Halgazdálkodási terv érvényességének 90 nappal történő meghosszabbítása iránti 

kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8ca3a8b3-33be-4224-8569-3fd26e48a835

3

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,675fe68d-b632-4947-8875-39df961e5a42
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,597f01c8-80d2-44c4-8516-ad196623bf40
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,9867b543-bec3-4527-82a4-31deb72f00ca
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,eb94f2dd-0563-466a-8e76-97662403dcc0
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,74673e31-cf8d-495e-8f39-a9f49b7f8746
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,7477bbe2-60da-48e6-8e1e-898cb28dfe58
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,58111283-1bb8-4868-80c1-8a987f2ba45b
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,3d0f192e-3977-45ac-8c9c-ef1981eaaf1f
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,08c44abc-9bc7-4fdc-892d-b8f38c6d8d1f
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c6a39726-f4e6-483c-84a1-ae74d5545cd3
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,2db7f7b3-b502-412e-80a8-e83781f558d4
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8901828f-2c56-4b63-895d-ce55c74826f0
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1639395d-36b6-4e76-8622-e3d2f628f0f8
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,0cac52e8-c024-45c4-84de-72214e7190dd
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c583157d-5951-4dc0-8d42-7f5008958b38
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8ca3a8b3-33be-4224-8569-3fd26e48a835


FOLDM00068 Halászati engedély kiadása iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,b573b6e4-7356-4eef-8cac-b329b49833c2

FOLDM00071

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. § (2) és (3) 

bekezdése szerinti tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása iránti 

kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,65a9b573-a514-4e3d-8d1c-158b0a47d8e9

FOLDM00072 Halmentési tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,87706943-74f1-4878-8d02-eb94bb7becd8

FOLDM00073

Horgászverseny megrendezése, továbbá a horgászat, a halászati hagyományok, 

illetve a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó 

rendezvény céljából a jogszabályok szerinti felmentések megadása iránti kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,3e384547-2e45-4b30-8e73-39d4f9080e87

FOLDM00100
Házigalamb gyérítésének engedélyezése

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,ccbc7331-4a97-41ed-882f-23fd78bc11cc

FOLDM00101
Vadászterületen kerítés létesítésének engedélyezése

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8baea902-f834-4788-8072-7772c2c04c6f

Kódszám Eljárás megnevezése Link

JARAS00008

Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, 

elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba 

keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,f5ccfde9-df99-4689-8fd8-c5a8974db519

NOVTA00001
Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus 

anyagtartalom ellenőrzése iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,b418681a-dfd8-4d06-8a9d-2d91feef69c5

NOVTA00002
Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti 

kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,08baaa68-956a-44f0-85e5-90b20741de4b

NOVTA00004
Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,308d39b5-f63d-4977-8f9a-39d244b18e89

NOVTA00005
I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, vásárlására és 

felhasználására jogosító igazolványok kiadása iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,92990ba8-5fb8-446b-845b-da2b30dbb463

NOVTA00015 Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,05336ab1-28a3-4632-89d5-7865c4ea27c9

NOVTA00033 Öko egyenértékűsítésre irányuló kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,05336ab1-28a3-4632-89d5-7865c4ea27c9

NOVTA00034
Szaporítóanyag előállítók és forgalmazók tevékenységére irányuló bejelentés, 

ellenőrzésre irányuló kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,5991b00f-a88a-44ee-8684-1990529390cb

NOVTA00035
Szaporítóanyag előállítók tevékenységének nyilvántartásba vételére (regisztrálás) 

irányuló kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,66f19620-c019-45f9-84ea-1e47819a8b83
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Kódszám Eljárás megnevezése Link

SZGYH00010a
Kérelem a gyermekek és gondnokoltak számlájáról történő pénzfelhasználás 

engedélyezésére
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,5a35f929-6748-4626-88d7-59d9cdffe2c7

SZGYH00010c
Kérelem a gyermekek és gondnokoltak egyszerüsített számadás engedélyezésére

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,69b31efd-0b60-4f45-8aa0-c045f8f23437

SZGYH00010g
Kérelem a gyermekek és gondnokoltak gyámi betét nyitásának engedélyezésére

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,b06fedf7-e9fe-4108-8cf5-737d6131567c

SZGYH00012
Kérelem a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó 

jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyása iránt
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,9d770c19-7cdf-428b-896d-c6d98059d213

SZGYH00013 Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1b02741c-b564-4a3c-80d8-c56bb7224161

SZGYH00016 Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem (gyermekvédelmi szakellátás) https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,3936ae56-86ba-4b7a-8335-fc985fda3cae

SZGYH00019 Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1d70a368-1127-4b09-8b06-07da0a170bc9

SZGYH00020 Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,71d35b95-eb8b-45a7-8e67-fc43355d9996

SZGYH00021

Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető 

jogról vagy kötelezettségről rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat 

jóváhagyása iránti kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,a690d9d0-0a0a-4f58-89fb-023ab38e0649

SZGYH00022
Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni jogát érintő 

jognyilatkozat jóváhagyására
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,bf54ca57-1a80-441a-8608-1b5a551a083e

SZGYH00024
Gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi 

tartózkodási helyének kijelölésére irányuló kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,af34d4a4-8125-4c4b-81be-f6b23316463a

SZGYH00025

Kérelem a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek 

az elhagyására, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási 

helyének kijelölésére

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,f2542668-be63-4820-88f1-70a8376047b6

SZGYH00037a

Kérelem a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásának szabályozására



https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,5caf5b1b-d2f7-4e43-87b6-01feeb0091f5

SZGYH00039
Kérelem a gyermek, a gondnokság alá helyezett személy tulajdonát (birtokát) 

érintő ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozat jóváhagyására
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,7ba2aab7-9506-4d85-87e2-842212e8bb1b

Igazságügyi, szociális és gyámügyek
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SZGYH00045
Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének 

engedélyezésére
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,2f49a7a4-2e3d-4d96-8718-e84f585c405a

SZGYH00048
Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása 

és eseti gyám kirendelése iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,39e9c0b3-49fb-4c96-8e50-d6340862bb30

SZGYH00050
Tizennegyedik (14) életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei 

adatainak megadása érdekében
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,46b22b0a-6344-4515-8235-10be876a8103

SZGYH00051
Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy által kötött tartási vagy 

életjáradéki szerződés jóváhagyására
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,90772827-e273-49af-8e07-781d5fe4f5cd

SZGYH00065
Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát 

képező készpénzvagyont érintő jognyilatkozat jóváhagyására
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,7f122396-81ca-4748-8db2-1df731837f8e

SZGYH00071 Gyám, családba fogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,be480c15-5c2b-4761-83c8-68269c19ca5c

SZGYH00073 Otthonteremtési támogatás iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,34cfd5b4-c9b9-432c-8109-6be2d3b7831e

SZGYH00411 Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,6b7bccb2-ef19-42e1-8c14-3faf52cfd6c9

SZGYH00416 Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,41639a46-6846-4cad-821a-e239f8113436

Kódszám Eljárás megnevezése Link

OKTVF00233 Környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,476c1edb-1f0b-48f3-8259-198ff43e3be9

OKTVF00234 Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,b14e4f76-21ed-4016-85e1-fe163d433aec

OKTVF00235
Meglévő tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során az 

egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c546eda6-0738-461e-80f2-8d6a6c1594a6

OKTVF00236
Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti 

kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,191ccaf6-f5aa-4d15-8858-8156708f9515

OKTVF00237 Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1fb0a8c1-ef3d-4249-8b92-dab90eaa2246

OKTVF00238a
Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folytatásának 

engedélyezése (működési engedély megadása) iránti kérelem 
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,408705b1-4dff-4d0f-80c5-53cc1f1088d0

OKTVF00238b

Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység - elmaradt előzetes 

vizsgálatot/környezeti hatásvizsgálatot/egységes környezethasználati 

engedélyezést pótló – működési engedélyezése iránti kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,0aeccd72-8283-4d31-84d2-691b84f75997

OKTVF00239a
Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iránti kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,409efe17-637d-4aa2-8f77-1b964fa3dd20
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OKTVF00239b
Teljesítményértékelés – környezetvédelmi engedélyt/egységes környezethasználati 

engedélyt pótló – működési engedélyezése
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,113d5ea2-dee8-484d-8714-39fd01b5eac9

OKTVF00255
Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén 

működési engedély módosítása iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,cc843647-a8d9-49ae-816a-3e309525fa2a

OKTVF00256
Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén 

működési engedély visszavonása iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,aba39db6-a710-440f-85a4-20682b6be20a

OKTVF00257a Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem (létesítés) https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,88df6552-623b-4371-8cf2-2aaa590fb002

OKTVF00257b Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem (működés) https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,a295011d-2767-4ddb-8cc7-a34a02dd8f60

OKTVF00259
Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,da6a8c9f-da93-49fb-8202-501392a3ac6c

OKTVF00300
Összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,41420e69-231b-42f4-8c73-d3d81bd02a54

OKTVF00301 Működési engedély módosítása https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,7b59ab19-e167-47d6-84cc-3b89f7db4aa5

Kódszám Eljárás megnevezése Link

OKTVF00054 Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1a21f3d0-dd20-440d-8ee7-af2c32aa0252

OKTVF00055 Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,304a3ecc-1899-4c17-821e-3f2774c42520

OKTVF00056 Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c6f9794b-2cca-443b-858a-f625d4fb3562

OKTVF00061

Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény 

hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti 

kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,6a74adc3-89d6-4b20-86b4-1264cee2594c

OKTVF00068

Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb 

irtószerek rendeltetésének, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi 

anyagok felhasználása iránti kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,67cf3c3c-900a-4569-8c88-560a757ea4c8

OKTVF00069
Védett természeti területen horgászat iránti kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,aa47f976-e688-42b9-8990-90bbd0ac5189

OKTVF00070
Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, 

sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,320a545c-c303-42ab-863d-fef10c8951d4
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Kódszám Eljárás megnevezése Link

MMBHA00001a Hagyományos üzemanyagmérők hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c2c10af2-98a9-4718-88e4-25e44b9e3ac6

MMBHA00001b MPD rendszerű üzemanyagmérők hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,ff8f12c6-daaa-4866-8a75-5514544da977

MMBHA00002 Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,5ca448cf-5019-4d5d-89b3-eecda6ad60fd

MMBHA00003 Súlyok hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,dbf2ce35-549f-45ad-8ee5-b11d5f9d21d2

MMBHA00004a Automatikus  jelölő mérlegek hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,9e0465c3-6fc2-4fc1-8518-a12a39c0ce37

MMBHA00004b Automatikus adagoló mérlegek hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,908591fe-aef9-41e6-891e-485fa57dc2eb

MMBHA00004c Automatikus összegző mérlegek hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,7d1ae6cf-e2bc-4c4c-8892-7595621bfcf0

MMBHA00004d Automatikus vasúti mérlegek hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,7e5f3e61-5a01-4f6c-896e-fbe0923c7c27

MMBHA00005 Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1d05a643-a8d8-4c49-82c6-b1b725319650

MMBHA00006 Vízmérő hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,e020af98-f946-4847-8c64-f3ee1c218739

MMBHA00007 Gázmérő hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,0665a04a-9d5a-4d3c-8f61-442fe0d91703

MMBHA00008 Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,ef4b3e12-a2d2-48c7-8895-8a9f4067df02

MMBHA00009a Hőfogyasztásmérő átfolyásmérő hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,e022582b-dbf5-4d8f-8aba-a24bfd8ec26b

MMBHA00009b Hőfogyasztásmérő hőmérsékletérzékelő pár hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,52b0583b-760a-4f4e-8a1f-8b1c016e4162

MMBHA00009c Hőfogyasztásmérő számítóegység hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,f22063a1-761a-4ca7-8134-7f16f1a6115c

MMBHA00009d Kompakt hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,5d3900c3-df97-4804-823a-d5364a9f99fe

MMBHA00010 Tartály hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,180bc01d-22fa-419a-8b3f-642daa125553

MMBHA00011 Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,0f506eb8-e98e-4f11-86cd-012aa9e6af5d

MMBHA00012 Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c2a1c3fd-7550-46ea-8ec1-eb3e3c26c070

MMBHA00013 Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,393b2379-cb1f-4988-854a-c9eedd2c06d5

MMBHA00014 Kipufogógáz elemző hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8d384401-957a-4216-8132-10eaa7871387

MMBHA00015 Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,369a6ce8-e544-4db2-82dc-fb512a4dc212

MMBHA00016 Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,cb2a81c5-7226-48dc-8779-8f8c55a10b69

MMBHA00017 Áramváltó hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8b59625c-8250-4307-8c8a-fb780b37ab9b

MMBHA00018 Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,568e47cc-6e00-46fd-8ce0-a57711026804

MMBHA00019 Gumiabroncs tömlőnyomásmérő hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,f48ed072-e54e-42da-899f-ffa3d09b586c

MMBHA00022 Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,a55d85a7-a4d9-4cdd-8f4b-9f8e1507a8f4

MMBHA00023 Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d961ab4a-7b9b-48b2-8ab0-6e962263de87

MMBHA00024
Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti 

kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,5819dbea-ee68-4fac-8be0-40240d8cd90a

MMBHA00025 Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1cfbd230-5c92-43ab-89da-1de4b3900fb3
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Kódszám Eljárás megnevezése Link

MMBHA00026 Gázpalack töltete megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,42c180a3-bd02-437a-8f0d-33ea18933d9c

MMBHA00027 Gázpalack javítás v. átalakítás iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8fa38edf-f45d-4006-8428-1415e065d105

MMBHA00030 Gázpalack javítás/átalakítás utáni ellenőrzése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,68f670ed-d6bf-4c21-8920-2edbdeba96ff

MMBHA00039 Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák jóváhagyása iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,df18ff52-3a03-48eb-8e09-fad352d641eb

MMBHA00040
Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák próbaüzemének elrendelése iránti 

kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,fc14fb06-26a7-4c5f-8a13-d6fe6da36b5f

MMBHA00043

Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, 

készítésének, megszüntetésének kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli 

terv alkalmasságának megállapítására irányuló kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,af3093f1-d667-47c3-8627-f86b452dee1c

MMBHA00049 Csomagolóeszközök szelektív vizsgálatának engedélyezése iránti kérelem https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,386fd842-b14e-4df7-8bf0-7b52bd4dcde6

MMBHA00050
ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) ideiglenes 

szállítási engedély iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c1cd1ae0-5373-48fa-895e-8a78a9d3a3b6

MMBHA00056

ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) során a 

csomagolóeszközök, nagycsomagolások gyártására, felújítására és vizsgálatára 

vonatkozó minőségbiztosítási program megfelelőségének elfogadása iránti 

kérelem

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d0484d5c-11e1-4dbe-8173-885796c33f20

MMBHA00073
Gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek 

megfelelőségéről szóló szakvélemény kiadása iránti kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,232f648a-8066-4c6b-885c-96621bdadff5

MMBHA00109
Veszélyes folyadék- és olvadéktároló ismételt üzembevételének jóváhagyása iránti 

kérelem
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,30d02715-f530-48b2-8520-94da3e74fb9b
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